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RESUMO

A situação carcerária no Brasil é assunto de grande preocupação, principalmente
quando se trata da saúde do privado de liberdade, onde se discute se é possível ou
não realizar um atendimento com qualidade e eficiência dentro das unidades penais.
Foi pensando numa Politica de atendimento humanizado e dentro da Rede de
Atendimento a Saúde do Sistema Único de Saúde que os Ministérios da saúde e da
justiça lançaram as Portaria Interministerial nº 1777/MJ, de 09 de setembro de 2003,
e Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014 que Institui 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). Sendo,
pois diante desta perspectiva que a Agencia de Administração do Sistema
Penitenciário de Mato Grosso do Sul em parceria com o Departamento do sistema
Penitenciário construiu o Posto de saúde do Complexo Penitenciário de Campo
grande – MS, pois o atendimento básico é feito dentro das Unidades Penais que
compõem o complexo Penal Masculino de regime fechado de Campo Grande-MS,
ou seja,nos Estabelecimentos Penais “Jair Ferreira de Carvalho, Instituto Penal de
Campo Grande, Centro de Triagem Anísio Lima e Presídio de Trânsito de Campo
Grande.Sendo que os atendimentos de media especialidades, quais sejam de
ortopedia, urologia, dermatologia, raio x, odontologia; serão realizados neste local,
numa logística da RAS/SUS, numa pactuação entre a Secretaria Estadual de Saúde,
Agencia de Administração do Sistema Penitenciário e quiçá secretaria Municipal de
saúde de Campo Grande – MS. Este plano de Intervenção foi elaborado de acordo
com as legislações de saúde existentes para os privados de liberdade e dentro da
logica do Sistema Único de Saúde. Os objetivos foram alcançados até o presente
momento de forma parcial, pois os equipamentos e moveis que iram aparelhar o
Posto de Saúde do Complexo penitenciário já foram comprados pela Secretaria
Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (SES/MS). A ambiência vem
sendo organizada, adequada e mantida pela Agencia de Administração do Sistema
Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEPEN/MS).Alguns atendimentos
de media complexidade tanto na área medica como na odontológica serão iniciados
provavelmente no mês de setembro de 2014..Com o inicio do atendimento os nós
críticos que são a escolta extramuros e marcação para atendimento de media
complexidade serão sanados.

Palavras–chave: carcerária, plano, intervenção, legislação, complexidade.

ABSTRACT

The prison situation in Brazil is matter of great concern, especially when it comes to
the health of deprived of freedom, where we discuss whether it is possible or not to
perform a quality service and efficiency within units penais.Foi thinking of a policy of
humane care and within the health Care Network of the National Health System that
ministries of health and justice laid the Interministerial Ordinance No. 1777 / MJ of 09
September 2003 ePortariaInterministerial No 1 of January 2, 2014 establishing the
National Comprehensive Health Care of Persons Deprived of Liberty in Prisons
(PNAISP) within the Unified Health System (SUS). Therefore, since this perspective
on the agency of Directors of the Penitentiary System of Mato Grosso do Sul, in
partnership with the Department of Penitentiary System built the Dispensary of the
Penitentiary of large Field - MS, because primary care is done within the Units that
make up the complex criminal criminal Male regime closed Campo Grande-MS, ie in
Prisons "Jair Ferreira de Carvalho, Institute of criminal Campo Grande, Lima Anísio
Screening Center and Presidio Transit Field Grande.Sendo that Average
attendances of specialties, which are orthopedics, urology, dermatology, xray, dental;
will be conducted at this site, a logistics RAS / SUS, an agreement between the State
Department of Health, Agency Administration of Prisons and perhaps Municipal
Health Secretariat of Campo Grande - MS. This Intervention plan was prepared in
accordance with the laws existing health for deprived of freedom and within the logic
of the Unified Health System. Were the objectives achieved so far is partial, because
the equipment and furniture to equip the IRAM Health Center Complex penitentiary
have been purchased by the State Department of Health of the State of Mato Grosso
doSul (SES / MS). The ambience is being organized, and maintained by the
appropriate agency of Directors of the Penitentiary System of the State of Mato
Grosso do Sul (AGEPEN / MS) .Some attendances of medium complexity in both the
medical and the dental area are probably initiated in September 2014 ..with the
beginning of treatment, the critical nodes which are the extramural escort and
marking to meet intermediate complexity will be remedied.
.
Key-words: prison, plan, intervention, legislation, complexity.
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1. ASPECTOS INTRODUTORIOS
1.1 Introdução
O artigo 196 da nossa Carta Magna de 1988, transcrito abaixo, nos deixa
claro que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e mais que todos
devemos ter o acesso igualitário as ações e serviços de saúde, portanto aos
privados de liberdade devemos disponibilizar todos estes acessos.
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação¹.

O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, sociais e Culturais
emseu artigo 12 estabelece que:
ARTIGO 12
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de
toda pessoa desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e
mental.
2. As medidas que os Estados partes do presente Pacto deverão
adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito
incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar:
d) a criação de condições que assegurem a todos assistência
médica e serviços médicos em caso de enfermidade².

Diante do colocado acima as pessoas privadas de liberdade mantêm o seu
direito fundamental de gozar de boa saúde, tanto física quanto mental, bem como o
direito a um padrão de atendimento médico que seja pelo menos equivalente ao
prestado ao na comunidade em geral.
Sendo assim oferecer saúde preventiva e curativa a pessoas livres é difícil,
imagine aqueles que se encontram encarcerados; pois uma serie de fatores
dificultam tal ação; dentre eles podemos citar a estrutura das prisões, a
superlotação, a falta de profissionais, a dificuldade de escolta extramuros para
unidades de saúde.
Todos os dias vemos por intermédio daimprensa falada dois diplomas
importantíssimos para os direitos humanos do homem privado de liberdadeserem
violados, que são:
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¨O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da Assembleia
Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1976 que em seu
art. 10 diz que: Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser
tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa
humana³".

Bem como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San
José da Costa Rica que no art. 5º garante que:
"Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física,
psíquica e moral", a violação elencada é percebida quando paramos
para observar a situação carcerária brasileira, onde os seres
humanos são tratados como ¨ratos¨ de laboratórios, vivendo em
espaços minúsculos sem infra estrutura e em condições sub
4

humanas de vida .¨

A superpopulação carcerária é uma das principais causas de mortes,
rebeliões, e da proliferação de doenças tanto físicas quanto mentais dentro das
unidades penais, onde dificilmente se tem local apropriado para se tratar os doentes,
e quando necessária o seu deslocamento para tratamento extra muros, este pode
não acontecer, pois a escolta no caso dos presídios do Estado de Mato Grosso do
Sul é atribuição da Policia Militar.
É claro que os princípios fundamentais de respeito à dignidade da pessoa
humana estão sendo violados. Os tratados e convenções internacionais de respeito
aos direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, estão sendo desprezados.
Conforme já colocado por Alves5, desde quando o homem passou a viver
em grupo as regras foram delineadas, e aqueles que não as cumpriam podiam
até mesmo ser levados à morte, surgindo assim a pena de morte que no tempo
ficou perdida, sem a definição da época exata em que surgiu. Já os trabalhos
forçados, foram detectados no antigo Egito e eram reservados aos condenados
de condição modesta e aos mesmos não era oferecido nenhum atendimento de
saúde e só ocorria alguma intervenção de saúde quando se tratasse de alguma
epidemia que pudesse colocar em risco a população livre; conforme já colocado
por Alves e que pode ser visto abaixo:
Sendo que desta época não se tem nenhum registro de que
houvesse algum cuidado com a higiene e a saúde dentro dos
cárceres; os presos eram lançados a sua própria sorte dentro das
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masmorras, somente recebendo algum atendimento quando os
sintomas que apresentavam pudessem representar perigo para a
6
coletividade .

Sendo assim, já conviviam nos tempos antigos e convivem nos dias atuais
nos cárceres homens, ratos e vários tipos de insetos.
Segundo Alves7:
¨...no direito Romano, as penas de multa ocorriam através do
pagamento de cabeças de gado, jóias e pedras preciosas, e mais
tarde, em dinheiro e tinha grande importância e do qual se pode fazer
um paralelo com as penas de multas pecuniárias utilizadas nas
legislações modernas. Tais legislações se fossem utilizadas com
maior frequência evitariam o aprisionamento do homem,
consequentemente sanear-se ã a superlotação e as doenças que
surgem com o aprisionamento.¨

Sendo, pois diante de um quadro de prisões superlotadas, sem as
mínimas condições de saúde que os Ministérios da Justiça e Saúde se sentiram
na obrigação de forma interministerial de resolver a situação de oferecimento de
saúde a todos que tiverem privados de liberdade, pois, a partir do momento que o
estado prende deve oferecer todas as condições de saúde a este preso.
Segundo texto publicado na Revista do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária houve a seguinte evolução dos principais textos Legais
sobre a promoção da saúde ao homem encarcerado, que é uma constante, desde
que passou a ocorrer o encarceramento, porém somente a partir de 1948 é que
tal preocupação que foi legalmente escrita, e é a seguinte:
O texto utilizado como referência e inicio da luta por um atendimento
prisional mais digno foi Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada
e adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, sendo que no seu artigo 7°
assim coloca:8
Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção,
a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente
Declaração, e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

As Regras mínimas para tratamento dos reclusos – resolução adotada pela
ONU em 30 de agosto de 1955.
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A Lei de Execução Penal n.º 7.210, de 11 de julho de 1984, que é um texto
justo, prega o tratamento do homem recluso, inclusive no quesito saúde, e a sua
inteira reabilitação social. Nos seus artigos 10, 11 nos diz o seguinte: 9
Da Assistência
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em
sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Art. 11. A assistência será:
II - à saúde;(grifo nosso)

A Constituição Federal de 1988, também recepcionou os artigos da Lei e
Execuções Penais - LEP no que tange a um tratamento humano e ordeiro dos
reclusos, descritos logo abaixo.
Art. 1.º A República Federal do Brasil tem como fundamento
III – a dignidade da pessoa humana.
Art. 3.º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II- garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos , sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Art. 5.º, XLV – nenhuma pena passará de pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do
perdimento de bens será, nos termos da lei, estendidas
aossucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do
patrimônio transferido.
Art. 6.º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, assistência aos desamparados, na forma desta
10
Constituição .

A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 implantou o Sistema Único de
Saúde - SUS, sendo que o recluso todas as vezes que sai para atendimento clinico
especializado ou para realização de exames médicos, utiliza-se do mesmo. A
previsão legal encontra-se descrita nos artigos abaixo.
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Art. 2.º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo
o estado promover as condições indispensáveis para o seu pleno
exercício.
Art. 5.º - III – A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistências e das atividades preventivas¹¹.

No ano de 2003, surge um grande avanço em relação à preocupação com a
saúde do homem encarcerado, materializada na forma da Portaria Interministerial nº
1777/MJ, de 09 de setembro de 2003.
Surgiu à mesma com o propósito prover atenção integral à saúde
dapopulação prisional. A população alvo 100% da população penitenciária brasileira,
confinada em unidades masculinas, femininas e psiquiátricas. Para que as metas
estabelecidas sejam desencadeadas e cumpridas por cada Estado que elaborou o
seu plano estadual de atenção ao homem encarcerado, determinando qual o papel
de cada secretaria, ou seja, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria
Estadual de Justiça e Segurança Publica e das Secretarias Municipais de Saúde.
O presente projeto de intervenção se justifica devido à demanda de
atendimento de algumas especialidades, tais como dermatologia e outras nas quais
são atendidos ou deveriam ser atendidos e não são, devido a falta da escolta extra
muros ou a dificuldade de regulação de vaga de algumas especialidades, os
privados de liberdade recolhidos nas Unidades Penais do Complexo Penitenciário de
Campo Grande/MS, ou seja, dos que estão recolhidos no Estabelecimento Penal
“Jair Ferreira de Carvalho, Instituto Penal de Campo Grande, Centro de Triagem
Anísio Lima e Presídio de Trânsito de Campo Grande.

1.2 Objetivo Geral
- Oferecer com qualidade atendimento de saúde em algumas especialidades aos
privados de liberdade que estão sob a égide da AGEPEN nos estabelecimentos
Penais que compõem o complexo penal masculino de regime fechado de Campo
Grande/MS; integralizando o atendimento em rede; vez que o número de privados
de liberdade que estão nestas Unidades Penais segundo Mapa Carcerário da
Diretoria de Operações da Agencia de Administração do Sistema Penitenciário é de
4.121 (quatro mil e cento e vinte e um) homens e a escolta extra muros é deficitária;
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para tanto deveremos equipar o Posto de Saúde do Complexo Penitenciário de
Campo Grande e fechar um acordo entre Secretaria Estadual de Saúde, Agencia de
Administração do Sistema Penitenciário e Secretaria Municipal de Saúde de Campo
Grande/MS.

1.3 Objetivos Específicos
- Equipar e organizar a ambiência do Posto de Saúde do Complexo Penitenciário de
Campo Grande – MS, com a finalidade de iniciar o atendimento no local de algumas
especialidades.
- Viabilizar atendimento de oftalmologia, urologia, dermatologia, ortopedia, RX de
pequena

complexidade;

bem

como,

atendimento

odontológico

de

certa

especialidade, tais como: canal e outros,vez que o atendimento básico é oferecido
nos gabinetes dentários que compõem os setores de saúde das Unidades Penais
aos privados de liberdade dos Estabelecimentos Penais que compõem o complexo
penal masculino de regime fechado da Capital.
- Possibilitar atendimento odontológico em certas especialidades, tais como: canal e
outros; pois o atendimento básico é oferecido aos privados de liberdade nos
gabinetes dentários que compõem os setores de saúde dos Estabelecimentos
Penais que compõem o complexo penal masculino de regime fechado da Capital e
os demais são regulados para a REDE SUS, no caso de Campo Grande – MS, para
o Centro de Especialidades Medicas.
- Evitar escolta dos privados de liberdade dos Estabelecimentos Penais que
compõem o complexo penal masculino de regime fechado da Capital, até os postos
de saúde que atendem as especificidades de oftalmologia, urologia, dermatológico,
e de ortopedia.
- Evitar escolta dos privados de liberdade dos Estabelecimentos Penais que
compõem o complexo penal masculino de regime fechado da Capital, até o Centro
de Especialidades médicas para atendimento de odontologia especializado; evitando
assim colocar os privados de liberdade em situações embaraçosas frente a
população em geral e que também faz uso dos serviços destes centros.
- Realizar RX para detecção de tuberculose e pneumonia aos privados de liberdade
dos Estabelecimentos Penais que compõem o complexo penal masculino de regime
fechado da Capital, pois assim estaremos fazendo um trabalho preventivo e
evitandoa proliferação de uma doença infecto contagiosa que é transmitida por via
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respiratória e coloca em risco os privados de liberdade, seus familiares e os
trabalhadores do sistema prisional.
- Facilitar o trabalho das equipes de atendimento de saúde básica dos
Estabelecimentos Penais que compõem o complexo penal masculino de regime
fechado da Capital.
-

Integralizar

o

atendimento

em

rede

aos

privados

de

liberdade

dos

Estabelecimentos Penais que compõem o complexo penal masculino de regime
fechado da Capital.
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2 ANÁLISE ESTRATÉGICA

O presente projeto de intervenção será realizado nas Unidades Penais do
Complexo Penitenciário de Campo Grande/MS, ou seja, dos que estão recolhidos no
Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho, Instituto Penal de Campo Grande,
Centro de Triagem Anísio Lima e Presídio de Trânsito de Campo Grande.
Segundo a Divisão de Saúde/Diretoria de Assistência Penitenciária –
AGEPEN; a Agência do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul
elaborou o plano em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde. O referido plano
foi aprovado pela comissão Inter gestora bipartite em 30 de junho de 2004, por
intermédio da Resolução N.572/SES/MS, publicada no diário Oficial do Estado de
Mato Grosso do Sul nº 6277 de 1º de Julho de 2004, pag. 7 e pelo conselho estadual
de saúde em 19 de setembro de 2005, por intermédio da Deliberação
N.241/05/CES/MS, publicada no diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nº
6607 de 17 de Novembro de 2005, pag. 21; teve a qualificação de 28 equipes no
Ministério da Saúdeem 6 de Maio do ano de 2008, Portaria nº846, publicada no
diário Oficial da União nº 86 de 7 de Maio de 2005, pag. 54;.tendo como objetivo
maior oportunizar recursos federais que venham somar as ações já implantadas,
custeadas e executadas em parceria pelas Secretarias Estaduais de Saúde, Justiça
e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretarias Municipais; com
metas definidas a serem alcançadas conforme estabelecido na Portaria 1777/MJ. O
termo de adesão devidamente assinado pelos Secretários Estaduais de Saúde,
Justiça e Segurança Pública, foi encaminhado ao Ministério da Saúde no final do
ano 2003.
O Governo do estado de Mato Grosso do Sul também ofereceu contrapartida
em forma de repasse financeiro para os Municípios que se cadastraram ao Plano
Estadual de Saúde do Homem Encarcerado, por intermédio do DECRETO Nº
12.962, de 14 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial nº 7.685, de 15 de Abril
de 2010, pag. 79.
E no ano de 2014, no intuito de continuar a garantir um atendimento de
saúde digno para os privados de liberdade os Ministérios da Saúde e da Justiça
editaram a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2014 que
Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
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Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).
A Portaria nº 94, de 14 de janeiro de 2014 do Ministério da saúde gabinete
do ministro, Diário Oficial da União de 15/01/2014 (nº 10, Seção 1, pág. 37) que
institui o serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas
aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria nº 95, de 14 de janeiro de 2014 Ministério
da Saúde gabinete do Ministro, Diário Oficial da Uniãode 15/01/2014 (nº 10, seção 1,
pág.

38),

dispõe

sobre

o

Financiamento

do

Serviço

de

Avaliação

e

Acompanhamento às Medidas Terapêuticas Aplicáveis ao Paciente judiciário, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria interministerial nº 210, de 16 de
janeiro de 2014, Ministério da justiça, Gabinete do Ministro, Diário Oficial da União
de 17/01/2014 (nº 12, Seção 1, pág. 75); que institui a Política Nacional de Atenção
às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema
Prisional.
Os instrumentos utilizados durante a execução do Projeto de Intervenção de
operacionalização do Posto de Saúde do Complexo Penitenciário de Campo Grande
serão: Consulta a Relatórios da Divisão de Saúde da AGEPEN/MS, do
SISREG/AGEPEN, Relatórios da Divisão de Educação da AGEPEN/MS e Processo
nº 31/600413/2013 de Operacionalização do Posto de Saúde da AGEPEN/MS.
Segundo dados retirados do Mapa de previsão de vacinação para o ano de
2014, enviado pela divisão de Saúde da AGEPEN ao Ministério da Saúde em
12.06.2013, O Complexo Penal complexo penitenciário masculino de regime
fechado de Campo Grande – MS,tinha um total de 3.771 (três mil, setecentos e
setenta e um) presos, distribuídos conforme pode ser visto no quadro abaixo¹²:

Tabela 1 – Número de Presos estimado
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃOPENITENCIÁRIA

NÚMERO ESTIMADO
DE PRESOS:

Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho”

1974

Instituto Penal de Campo Grande

1152

Centro de Triagem Anísio Lima

138

Presídio de Trânsito de Campo Grande

507
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A idade destes presos varia de 21 anos até os idosos com idade acima de
60 (sessenta) anos, todos do sexo masculino.
Todas as 4 (quatro) unidades penais estão muito acima da capacidade de
lotação, portanto estão superlotadas, todas tiveram que ir se adaptando para
receber novos internos, foram sendo construindo novas celas, os famosos
¨puxadinhos¨ que acabaram por comprometer a segurança

dos presos e dos

servidores que trabalham nestas Unidades Penais.
O setor de saúde do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho foi
adaptado após a rebelião ocorrida no ano de 2006 que teve o antigo setor
totalmente destruído. Atualmente o setor é composto de uma sala de administração,
uma sala de serviço social, uma sala de enfermagem, uma sala de médico, um
consultório odontológico e uma sala cela de observação medica e diversas celas
para os presos doentes. Neste pavilhão funcionam ainda os setores psicossociais
que realizam trabalhos de prontuário inicial (porta de entrada), comissão Técnica de
classificação para trabalho e assistência psicossocial em geral. A equipe de saúde
desta unidade penal é composta por uma enfermeira, 1 (um) médico que também
atendem no Instituto Penal, 2 (duas) técnicas de enfermagem, 2 (dois) dentistas, 1
(uma) assistente social.
O setor de saúde do Instituto Penal de Campo Grande é composto por 1
(uma) sala de dentista, 1 (uma) sala que comporta o atendimento de enfermagem
com um pequeno espaço para que o preso fique em observação quando necessário
e ainda o atendimento psicossocial; ao lado 1 (uma) sala para atendimento médico.
A equipe de saúde desta unidade penal é composta por 1 (uma) enfermeira e 1 (um)
médico que também atendem no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, 2
(duas) técnicas de enfermagem, 1 (uma) dentista, 1 (uma) assistente social e 1
(uma) psicóloga.
No Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e no Instituto Penal de
Campo Grande do ano de 2010 a 2013, havia1 (uma) médica psiquiatra que é paga
pelo Conselho de Comunidade de Campo Grande para realizar o atendimento aos
internos dessas 2 (duas) unidades. Este Conselho costuma atuar mais na área de
trabalho prisional para os internos do regime semiaberto e aberto, mas devido a uma
ação do Ministério da Justiça, não só o Conselho de Comunidade de Campo grande,
mas o de outros Municípios do Mato Grosso do Sul e do País estão sendo
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motivados a lançarem um olhar diferenciado sobre a saúde dos presos,
principalmente quando se tratar de doenças infecto contagiosas.
Em fevereiro de 2014 a Secretaria Estadual de saúde nomeou uma
psiquiatra aprovada em concurso e a colocou em exercício na AGEPEN, para
atender aos Estabelecimentos Penais da Capital, quais sejam: Estabelecimento
Penal de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho de Campo Grande, Instituto
Penal de Campo Grande, Centro de Triagem, Presidio de Transito, Estabelecimento
Penal Feminino Irmã Irma Zorzi,Centro Penal Agro Industrial da Gameleira;
dispensando assim a psiquiatra que era remunerada pelo Conselho Penitenciário de
Campo Grande/MS.
No Centro de Triagem Anísio Lima não existia sala para que a equipe de
saúde realizasse o atendimento, sendo que a técnica de enfermagem lotada na
referida Unidade atendia na mesma sala que a psicóloga e a assistente social; no
final de 2013 a direção da Unidade Penal construiu uma sala para acomodar o setor
de saúde. Não tem medico lotado nesta Unidade para o atendimento básico, desta
feita semanalmente os internos são encaminhados ao Instituto Penal para receber
atendimento medico e odontológico, sendo possível isto acontecer, pois existe um
portão interno que liga as duas unidades, vez que antigamente o Centro de Triagem
era a ala de visita intima do Instituto Penal. A equipe de saúde desta unidade penal
é composta por uma 1 (uma) técnica de enfermagem, 1 (uma) assistente social e 1
(uma) psicóloga que fazem todos os atendimentos necessários, inclusive os do setor
de saúde. A psiquiatra a partir de fevereiro de 2014 passou a dar atendimento
quinzenalmente nesta Unidade Penal.
O Presídio de Trânsito de Campo Grande é a unidade penal masculina da
Capital que serve de porta de entrada para todos os presos que são primários e
ficam nesta unidade enquanto são processados ou saem com alvará de soltura. O
setor de saúde é composto de 1(uma) sala na qual ocorrem atendimento de
enfermagem e médico e uma sala de dentista. Nesta Unidade Penal a sala/cela de
observação foi desativada por um antigo diretor da unidade. A equipe de saúde
desta unidade penal é composta por uma 1 (uma) técnica de enfermagem, 1 (uma)
assistente social e 1 (uma) psicóloga que fazem todos os atendimentos necessários
na unidade penal, inclusive os do setor de saúde.Também nesta Unidade Penal a
psiquiatra da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, iniciou
atendimento a partir de fevereiro de 2014.
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O número de servidores dos setores de saúde das unidades penais do
complexo penal nos foi fornecido pela divisão de Saúde da AGEPEN. ¹³
As quatro unidades do complexo penal possuem abastecimento de água
tratada, coleta de lixo regularmente, bem como, Coleta de lixo hospitalar.
A maioria da população carcerária é proveniente de uma classe social de
baixa renda e com baixa escolaridade e segundo informações da Divisão de
educação da AGEPEN no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho têm 103
(cento e três) presos matriculados, o que corresponde a 5% (cinco por cento), no
Instituto Penal de Campo Grande o numero é de 190 (cento e noventa), o que
corresponde a 17% (dezessete por cento); No Centro de Triagem Anísio Lima 30
(trinta) são matriculados, o correspondente a 17% (dezessete por cento) da massa
carcerária.¹4
Nestas Unidades Penais são oferecidos os serviços básicos de saúde e
quando necessário são encaminhados via SISREG para receber atendimento de
media e alta complexidade.
O Município de Campo Grande MS não pactuou ao Plano Operativo
Estadual, porém montou dentro da AGEPEN o sistema SISREG, que permite a
marcação de consultas de media e alta complexidade, dentro do desenho Sistema
Único de Saúde na Capital, sem necessidade de ir até o Posto de saúde para
realizar tal procedimento.
A Secretaria Estadual de Saúde construiu o contrato Organizativo de ação
Publica/COAP, os 79 (setenta e nove) Municípios do Estado de Mato Grosso do sul
assinaram o COAP, sendo que no segundo semestre haverá a revisão do mesmo, a
atenção à saúde dos privados de liberdade não está prevista nas diretrizes e metas
do COAP, mas as ações acabam indicando para as responsabilidades dos
Municípios com a saúde dos privados de liberdade.
Segundo dados da Divisão de Saúde de janeiro a dezembro de 2013 foram
agendadas 603 (seiscentos e três) Consultas e exames médicos pelo Sistema de
Regulação de vagas (SISREG) extra muros, mas somente 257 foram atendidas,
portanto 346 (trezentas e quarenta e seis), mais da metade dos atendimentos
deixaram de acontecer; sendo que o não cumprimento foi devido a falta da escolta,
que por algum motivo deixou de ser realizada. Veja Gráfico 1:
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Portanto um dos maiores problemas quanto ao atendimento de algumas
especialidades aos privados de liberdade devesse ao fato do não cumprimento da
escolta que já foi previamente marcadas e agendadas na Rede SUS no Município de
Campo Grande MS.
Segundo dados retirados do Relatório elaborado pela divisão de Saúde e
Janeiro a Dezembro de 2013, as doenças mais detectadas de Janeiro a Dezembro
de 2013são as seguintes: DST, hanseníase, hepatite B, hepatite C, HIV,
tuberculose, dermatose (doença de pele), diabetes, hipertensão, chagas, câncer,
deficiência física, leishmaniose, ver quadros abaixo com o numero de casos
detectados nestas Unidades, no ultimo mês do ano, ou seja, dezembro de 2013¹5:
Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho/EPJFC – Tabela 2
Casos existentes
DST
Hanseníase
Hepatite B
Hepatite C
HIV
Tuberculose
Dermatose (doença de pele)
Deficiência Física
Hipertensão
Câncer
Diabetes

Dezembro de 2013
01
02
04
08
34
18
04
43
02
10
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Instituto Penal de Campo Grande- IPCG - Tabela 3
Casos existentes

Dezembro de 2013

DST

04

Hanseníase

-

Hepatite B

01

Hepatite C

08

HIV

11

Tuberculose

14

Dermatose (doença de pele)

03

Deficiência Fisica

01

Hipertensão

42

Câncer

01

Diabetes

07

Presídio de Transito (PTRAN) -Tabela 4
Casos existentes

Dezembro de 2013

DST

-

Hanseníase

-

Hepatite B

-

Hepatite C

-

HIV
Tuberculose

08
-

Dermatose (doença de pele)

37

Deficiência física

02

Hipertensão

15

Câncer

-

Diabetes

02

Gastrite

18
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Centro de Triagem (CT)- Tabela 5
Casos existentes

Dezembro de 2013

DST

-

Hanseníase

-

Hepatite B

03

Hepatite C

-

HIV

-

Tuberculose

-

Dermatose (doença de pele)

-

Deficiência física

03

Hipertensão

05

Câncer

-

Diabetes

-

Observando a tabela 5, fica claramente demonstrada que as doenças de
maior prevalência são as: dermatoses (doenças de pele), hipertensão e tuberculose.
Sendo assim as pessoas privadas de liberdade recebemo atendimento
básico dentro da Unidade Penal e, são encaminhadosextramuros paraatendimento
de média e alta complexidade, o que muitas vezes mesmo com marcação via
SISREG, não acontece por falta de escolta; gerando problemas para o grupo de
trabalho da saúde, direção e demais servidores da Unidade Penal.
Serão atendidos os 3771 (três mil setecentos e setenta e um) privados de
liberdade que estão lotados no Complexo penitenciário de Campo Grande – MS.
Este Plano de Intervenção teve inicio no ano de 2013 e encontra-se em
andamento, sendo que efetivamente iniciará os atendimentos até setembro de 2014.
Estão envolvidos neste Projeto todos os servidores que compõem os setores
de saúde das Unidades Penais do Complexo Penitenciário, como os servidores que
estarão desenvolvendo as atividades dentro do Posto de Saúde do Complexo
Penitenciário e os Policiais militares responsáveis pela escolta extramuros
totalizando 35 (trinta e cinco) servidores.
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3 IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO

Após o termino da construção do Posto de Saúde do Complexo
Penitenciário de Campo Grande – MS, que é composto das seguintes dependências
e materiais de segurança: Acesso de servidores e visitantes, acesso de ambulância
e viaturas, pátio para ambulâncias, entrada principal, sala de monitoramento (
controle ), sala de espera, corredor de acesso, câmeras de segurança, sala de anti
câmera, área administrativa,sala de curativos, sala de serviço social / psicologia,
rouparia – utilidades, sala de atendimento médico, sala de raio x, alojamentos
(salas/celas que serviram de locais de observação durante o atendimento no referido
posto) solário; abaixo temos as figuras 1 e 2 que mostra o Posto de saúde - área
externa e interna:¹6
Figura 1 - Posto de saude do complexo penitenciário – area externa

Fonte: Própria

27

Figura 2 - Posto de saúde do complexo penitenciário – area interna

Fonte: Própria

O Diretor Presidente da Agencia de Administração do Sistema Penitenciário
de Mato grosso do Sul constituiu comissão para desenvolver propostas para
operacionalizar o Modulo de Saúde do Complexo Penitenciário, conforme publicação
no Diário Oficial do estado de Mato Grosso do Sul, nº 8447, pag. 39de 6 de junho de
2013.
Para colocar em funcionamento o Posto de Saúde do Complexo
Penitenciário foi necessário desencadear diversas ações que passamos a
apresentar.
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Num primeiro momento tivemos que priorizar o problema devido a
dificuldade em oferecer atendimento em algumas especialidades aos privados de
liberdade que estão cumprindo pena nos Estabelecimentos Penais que compõem o
complexo penal de regime fechado da capital, e desta formanasceu a necessidade
de se implantar um centro de especialidades junto ao complexo.
O atendimento básico a saúde é feito dentro das Unidades Penais e
oferecido por uma equipe de profissionais do Estado de Mato Grosso do Sul, ou
seja, os médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos de enfermagem, nutricionista,
dentistas e farmacêuticos bioquímicos são concursados pela Secretária Estadual de
Saúde e colocados em exercício nas Unidades Penais da AGEPEN que por sua vez
deve oferecer os psicólogos, os assistentes sociais, os administrativos e os
servidores da área de segurança.
Após o atendimento básico de saúde e quando necessário os privados de
liberdade que estão sob égide da AGEPEN- MS e recolhidos nas unidades penais
de regime fechado do Complexo Penitenciário de Campo Grande MS, são
encaminhados via Sistema de Regulação de Vagas(SISREG) para os postos de
saúde e hospitais desta capital, o que demanda vaga e ato continuo escolta
extramuros; ocorre que se já existe uma dificuldade imensa em ofertar atendimento
de media complexidade à população livre imagine quando falamos da população
privada de liberdade; pois estamos falando de saúde e segurança e não só de saúde
ou de segurança. Após alguns meses solicitando atendimento e com a vaga
regulada a escolta da saúde é solicitada e muitas vezes não é cumprida devido a
fatores que fogem ao controle da equipe de saúde que presta atendimento dentro da
Unidade Penal, tais como carro de escolta quebrado, falta de pessoal da Policia
Militar que é a responsável por este atendimento.
Portanto os nós críticos são os seguintes: Dificuldade de marcar
atendimento especializado na rede pública, dificuldade de escolta e a dificuldade de
entendimento dos profissionais de saúde dos postos de saúde e da população
quando há necessidade dos privados de liberdade em receber atendimento médico,
vez que imperaa cultura que: ¨ preso tem que morrer.¨
O atendimento ocorrerá de acordo com um Fluxograma de acordo com o
descrito abaixo:17
1- O atendimento será regulado pela Direção do Posto de saúde, por nº
(número) de vagas diárias e por Unidade Penal.
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2- A demanda virá da Unidade Penal via preenchimento de formulário e
assinatura do médico de atendimento básico (U. P).
3- O interno sairá da Unidade Penal acompanhado pela Escolta da Saúde
feita pela Policia Militar e ficará a espera da consulta dentro do Posto, sob a
vigilância interna.
4- Após identificação do interno, este será encaminhado a Sala de
Acolhimento, onde receberá atendimento dado pela Assistente Social e Psicólogo,
que verificarão a situação cadastral do mesmo no SUS, e outros problemas que
precisem ser resolvidos.
5- A partir da verificação cadastral, o mesmo será encaminhado ao
especialista solicitado que fará o atendimento e os procedimentos necessários.
6- O interno se dirigirá a farmácia para receber a medicação prescrita e
ficará a espera da Escolta de Saúde para levá-lo a Unidade Prisional de origem após
liberação.
7-Se for necessário ficar em observação, o mesmo será encaminhado a uma
das celas de observação, até que seja liberado.
8- O horário de atendimento do referido Posto de Saúde será de 08:00 horas
diárias, portanto das 08:00hs até as 17:00hs, tendo uma hora para o almoço, que
será das 12:00hs as 13:00hs
9- O atendimento se dará somente de 2ª a 6º feira.
O desenho do fluxograma encontra-se no anexo (01).
A primeira fase do desenvolvimento do Projeto de Intervenção foi a
Aprovação do projeto de construção do posto pelo DEPEN, sendo que após a
conclusão e entrega do prédio a AGEPEN, copia do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, anexo (02), houve o envio da solicitação de compra dos
equipamento e materiais para o DEPEN.
A

Divisão

de

saúde

da

AGEPEN/MS

encaminhou

projeto

de

aparelhamento do Posto ao Departamento Penitenciário Nacional que fez elogios
a iniciativa, cópia do Parecerno anexo (03), porém respondeu não ser possível
aquela entidade realizar tal ato; de posse desta negativa a AGEPEN solicitou a
Secretaria Estadual de Saúde (SES) a possibilidade de equipar o referido Posto
no que foi atendida; portanto a SES está sendo a responsável por esta compra
que já está na fase de licitação, conforme cópia da relação de materiais no anexo
(04).

30

A seguir a Agência de Administração do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso do Sul (AGEPEN) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS) definiram
conjuntamente quais são as especialidades que podem ser oferecidas no Posto de
Saúde do Complexo Penitenciário, quais sejam, atendimento de oftalmologia,
urologia, dermatologia, ortopedia, RX de pequena complexidade,; bem como,
atendimento odontológico de certa especialidade, tais como: canal e outros, vez que
o atendimento básico é oferecido nos setores de saúde e nos gabinetes dentários
que compõem as Unidades Penais do complexo penal masculino de regime fechado
da Capital.
Segundo estudos feitos no Processo31/600413/2013, que teve sua
composição publicada no Diário Oficial do estado de Mato Grosso do Sul, nº 8447,
pag. 39 de 6 de junho de 2013; a composição da equipe para desempenhar suas
funções no referido Posto, é a demonstrada no quadro transcrito abaixo: 18

PROFISSIONAL
Médico Clínico Geral
(Urologista/Ortopedista)
Médico Oftalmologista
Médico Psiquiatra
Diretora do Posto
Psicólogo
Assistente Social
Técnico de Enfermagem
Enfermeira (o)
Dentista
Técnico em Radiologia
Nutricionista
Farmacêutico Bioquímico
Assistente Administrativo
Oficial Penitenciário
(Segurança e Custódia)
Agentes Penitenciários
(Segurança e Custódia

NÚMERO
01

VÍNCULO
SES ou SMSCG

01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01

SESou SMSCG
SES ou SMSCG
AGEPEN (Assistente Perícia)
AGEPEN
AGEPEN
SES ou SMSCG
SES ou SMSCG
SES ou SMSCG
SES ou SMSCG
SES ou SMSCG
SES ou SMSCG
AGEPEN
AGEPEN

03

AGEPEN

O inicio do atendimento está previsto para ocorrer no máximo até setembro
de 2014.
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O referido plano está sendo viável, pois conta em sua implantação com
acordo firmado entre a AGEPEN com a Secretaria Estadual de Saúde e quiçá
secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Grande MS; tudo dentro do
que preconiza o Plano Estadual de assistência a Saúde do Homem Encarcerado em
Mato Grosso do Sul; agora transformado em Política.
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Considerações finais
No intuito de superar todas as fragilidades que apareceram desenvolvemos
algumas propostas, tais como;
Proposição ao Diretor Presidente da AGEPEN/MS que criasse a Comissão
de Operacionalização do Posto de Saúde do Complexo Penitenciário.
Participação efetiva durante o desenvolvimento da organização do espaço
do Posto de saúde do complexo Penitenciário.
Viabilização de visitas ao Posto de Saúde do complexo Penitenciário do
Coordenador da saúde prisional do Ministério da Saúde e do Departamento
Penitenciário Nacional, dos Secretários Estadual e Municipal de saúde de Campo
grande/MS; bem como das equipes Técnicas destas instituições.
Realização e participação em diversas reuniões técnicas com servidores
que trabalham nas Unidades Penais do Complexo Penitenciário, com os técnicos
dos Ministérios da Saúde, do Departamento Penitenciário Nacional, e das
Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de Campo grande/MS.
Para otimizar as potencialidades do Posto de saúde do Complexo
Penitenciário envolvemos todos os atores ligados a Saúde e a Segurança tanto em
nível Federal, quanto Estadual e Municipal.
Os objetivos foram alcançados até o presente momento de forma parcial,
pois os equipamentos e moveis que iram aparelhar o Posto de Saúde do Complexo
penitenciário já foram comprados pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de
Mato Grosso do Sul (SES/MS).
A ambiência vem sendo organizada, adequada e mantida pela Agência de
Administração do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul
(AGEPEN/MS).
Os servidores que é responsabilidade da Agência de Administração do
Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEPEN/MS), ou seja, a
direção, o administrativo, o profissional psicólogo e a assistente social já estão
selecionados e esperando apenas a data de inauguração para iniciar os seus
trabalhos na referida Unidade.
Quanto aos servidores que são de responsabilidade da Secretaria Estadual
de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (SES/MS) ou da Secretaria Municipal
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de Saúde de Campo Grande (SMS/CG), estão sendo viabilizados pela primeira que
abriu concurso, publicado no Diário Oficial Nº. 8.705 no dia 01 de Julho de 2014 no
qual pretende concursar e colocar em exercício na referida Unidade os profissionais
que são de sua responsabilidade; quais sejam médicos, dentista, enfermeiro,
técnicos de enfermagem, farmacêutico bioquímico, nutricionista e outros. Já
Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande – MS, no dia 18/07/2014 teve seu
Plano de Ação de adesão a Politica Estadual de Assistência a saúde ao Privado de
Liberdade aprovado na Comissão Inter gestora Bipartite (CIB).
Desta feita um avanço muito grande que ocorreu durante a caminhada da
operacionalização do Posto de Saúde do Complexo Penitenciário foi a Publicação
da PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2014 que Institui 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); pois foi
a partir deste momento que a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande/MS
sinalizou para de alguma forma fazer o atendimento de algumas especialidades
dentro do Posto de saúde do Complexo Penitenciário que conta neste mês de Julho
de 2014 com um numero de 4121 (quatro mil e cento e vinte e um) homens privados
de liberdade, segundo Mapa Carcerário emitido pela AGEPEN/MS na data de
01/07/2014, a operacionalização do Posto é de grande importância no atendimento
eficaz e de qualidade que será prestado aos privados de liberdade que estão
reclusos nas Unidades Penais que compõem o Complexo Penitenciário de Campo
Grande MS, pois os dois maiores nós críticos serão desarticulados, quais sejam, o
problema de falta da escolta e a dificuldade de conseguir a vaga na Rede de
Assistência a Saúde do Sistema Único de Saúde.
Alguns atendimentos de média complexidade tanto na área médica como na
odontológica serão iniciados provavelmente no mês de setembro de 2014, seja pelo
Estado por intermédio da Agencia de Administração do Sistema Penitenciário do
Estado de Mato Grosso do Sul (AGEPEN/MS) e Secretaria Estadual de Saúde do
Estado de Mato Grosso do Sul (SES/MS); ou de forma hibrida envolvendo o Estado,
por intermédio das duas entidades já citadas e Secretaria Municipal de Saúde de
Campo Grande/MS (SMS/CG).
Importante ressaltar que a partir do momento que o Posto de Saúde do
Complexo Penitenciário passar a atender as especialidades elencadas ocorrerá a
facilitação do trabalho das equipes de atendimento de saúde básica dos
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Estabelecimentos Penais que compõem o Complexo Penal Masculino de Regime
Fechado da Capital e será integralizado o atendimento em rede aos privados de
liberdade dos Estabelecimentos Penais que compõem o Complexo Penal Masculino
de Regime Fechado da Capital com o município de Campo Grande - MS com
qualidade e eficiência.
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ANEXO 01 - FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE
DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO
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ANEXO 02 - CÓPIA DO TERMO DEFINITIVO DE ENTREGA DO POSTO DE
SAÚDE DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO
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ANEXO 03 - PARECER DO DEPEN SOBRE O PROJETO DE APARELHAMENTO
DO POSTO DE SAÚDE DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO
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ANEXO 04 - OFICIO SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO
DO SUL E RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE FORAM
COMPRADOS PELA SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO
DO SUL PARA O POSTO DE SAÚDE DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO

