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“A palavra é essa roda de moinho por onde incessantemente o desejo humano 

se mediatiza, entrando no sistema da linguagem.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Este projeto de intervenção tem como propósito analisar o instrumento entrevista de 

inclusão de saúde, realizada pela equipe de saúde com o preso, quando este está 

no período de inclusão do Centro de Detenção Provisória. Com base nesta análise, 

apresentaremos um roteiro de entrevista que possa dar conta das questões 

pertinentes ao campo da saúde, que não se restringem ao conceito de saúde 

enquanto ausência de doença, mas um conceito que se articula com outras 

temáticas como condições de vida, lazer, meio ambiente e subjetividade .Esta 

análise foi subsidiada pelo referencial teórico da Análise do Discurso de Linha 

Francesa. 

palavras-chave: entrevista de inclusão; análise do discurso, saúde do preso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This intervention Project aims to analyze the interview instrument of inclusion of 

health performed by the health care team with the prisoner, when he is in the 

inclusion period of the Provisional Detention Center. Based on this analysis, we’ll 

presente an interview script that can cope with things related to the field of health, 

which are not restricted to the concept of health as absence of disease, but a 

concept that articulates with other issues such as, living conditions, leisure, 

environment and subjectivity. This analysis was supported by the theorical reference 

of the French Discourse Analysis. 

 

Key words: inclusion interview, discourse analysis, health of prisoners. 
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1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

      O sistema penitenciário brasileiro apresenta características peculiares como 

distribuição heterogênea e desproporcional dos presos no território, população 

marcadamente de jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos, média de permanência 

no sistema para cumprimento de pena de mais de oito anos, superlotação nos 

presídios e outros problemas que assolam o cotidiano do sistema2.  

      O direito à saúde para esta população é garantido através da Constituição de 

19883 e pelas Leis 8.080/19904 e 8.142/19905; a primeira, que regulamenta o 

Sistema Único de Saúde e a segunda, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS. Além destas, ressaltamos que na Lei de Execução 

Penal de nº 7.210/19846, em seu artigo 14, trata sobre o direito do recluso de 

assistência à saúde. 

      A despeito de o sistema prisional objetivar a reintegração do recluso na 

sociedade e a prevenção do crime conforme os preceitos da lei, o cenário prisional é 

marcado com condições precárias de higiene, vida e saúde. Estabelecimentos 

prisionais configurados com arquiteturas que em nada promovem a ventilação das 

celas, ambientes propícios para proliferação de doenças infectocontagiosas e 

somado a isso, muitas ações de saúde são impossibilitadas em função da não 

congruência dos entes da federação na promoção de políticas públicas, do 

despreparo das unidades de saúde em atender esta população e de todo um 

processo de estigmatização que sofrem os reclusos em nossa sociedade2.  

      Uma das contribuições para a política de saúde do sistema penitenciário foi a 

criação do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP)7 através da 

Portaria Interministerial nº 1.777 dos Ministérios da Justiça e Saúde, em 9 de 
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setembro de 2003, que encerra uma política especificamente dirigida à saúde da 

população carcerária, com o propósito de promover o acesso à saúde e, 

consequentemente impactando na redução dos danos promovidos pelas condições 

de confinamento a que esta população está submetida.  

      Recentemente foi editada a Portaria Interministerial 018, do Ministério da Saúde 

e Ministério da Justiça, de 02 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Penitenciário (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo objetivo 

geral é garantir às pessoas privadas de liberdade o acesso ao cuidado integral no 

SUS. Sendo seus objetivos específicos: possibilitar o acesso à Rede de Atenção à 

Saúde das pessoas privadas de liberdade, propiciar que os profissionais de saúde 

desenvolvam com autonomia seus trabalhos de cuidado integral das pessoas 

privadas de liberdade, realizar uma parceria entre as ações da área da justiça e 

saúde no tocante a qualificar e humanizar a atenção à saúde e outros. Nesta 

portaria foi revogada a Portaria Interministerial nº 1.777/MS/MJ, de 9 de setembro de 

20037. 

      O Sistema Único de Saúde (SUS) adotou como maneira de organização de seus 

serviços de saúde a Atenção Primária em Saúde (APS), um modelo que pretende 

integrar todos os serviços de saúde com foco nas necessidades da população. Em 

linhas gerais, dizemos que a APS é a porta de entrada do sistema de saúde, o 

primeiro contato que a população faz para apresentar a sua demanda em saúde9. 

      A Atenção Primária à Saúde (também definida como Atenção Básica) carrega 

uma filosofia de justiça social e equidade, autorresponsabilidade, solidariedade, que 

se reflete em um conceito de saúde ampliado, e acrescido a esta filosofia é 

imprescindível uma visão de que os determinantes sociais, culturais, psicológicos e 

políticos são considerados, ou seja, há um novo olhar para a saúde na medida em 

que deixamos de considerar o binômio saúde/doença constituído exclusivamente 

pelo fator biológico. 

      Para definir com maior propriedade a Atenção Básica, Zoboli10 retoma a 

conceituação de Atenção Básica proposta pelo Ministério da Saúde, a saber: “um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
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tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do 

exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a 

forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, 

pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações...” (Zoboli, 2009, p. 195). Os 

princípios de universalidade, acessibilidade, a continuidade do cuidado, a 

responsabilização, a humanização, equidade e participação social trazem valores 

mais amplos no campo da política de saúde e, com isso, a complexidade do 

atendimento não se restringe a prevenção e tratamento, mas um conceito de 

promoção de saúde, com redução de danos ou sofrimento, com uma proposta de 

uma vida mais saudável, levando em conta os aspectos da singularidade do sujeito 

e da coletividade.  

      Nas unidades prisionais, conforme Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro 

de 20148, as ações de saúde e os serviços de atenção básica serão tratados pela 

equipe interdisciplinar de saúde, sendo que a atenção básica será da alçada das 

equipes de atenção básica das Unidades Básicas de Saúde que forem 

estabelecidas para desenvolver tais atividades ou das Equipes de Saúde no Sistema 

Prisional, respeitada a pactuação destas duas equipes. E quanto aos demais 

serviços de saúde, serão da responsabilidade da Rede de Atenção à Saúde11. Vale 

ressaltar que os serviços de saúde ofertados nas unidades prisionais devem 

estruturar-se como pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde e, sendo assim, 

cadastrados no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(SCNES).  

      O Centro de Detenção Provisória de Jundiaí (CDP) é um estabelecimento penal 

de segurança máxima, destina-se à custódia de presos provisórios do sexo 

masculino. O CDP foi criado e organizado através do Decreto nº 55.980, de 1º de 

julho de 201012. Sua capacidade é para o atendimento de 768 presos, no entanto, 

atende em média 1500 presos.  

      O Núcleo de Atendimento à Saúde é composto atualmente por uma equipe com 

os seguintes profissionais: dois psicólogos, dois enfermeiros, uma auxiliar de 

enfermagem e a diretora técnica, cuja formação é em Serviço Social. Além desta 

equipe, contamos com o apoio de dois agentes de segurança penitenciária que tem 
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suas formações em enfermagem e um agente de segurança penitenciário com nível 

técnico de enfermagem. A constituição da equipe está em desacordo com a 

legislação tanto nas especificidades dos profissionais quanto no número de equipes 

por número de presos. 

      O primeiro contato com o recluso (existem outras denominações como 

sentenciado, reeducando e preso) é através de uma entrevista de inclusão. Nesta 

entrevista levantam-se dados como nome, idade, estado civil, queixa de problemas 

de saúde, se há alguma cicatriz no corpo, qual o delito do recluso, se é a primeira 

vez que está no sistema penitenciário, se é portador de HIV, se tem problemas de 

saúde tais como tuberculose, hepatite, hipertensão e qual sua orientação sexual.  

      Além desta forma de detectar os presos com algum tipo de doença ou que 

estejam em tratamento de saúde, alguns casos chegam até o setor através dos 

atendimentos de enfermagem pela demanda espontânea (o preso solicita 

atendimento através de um bilhete ou “pipa”, termo usado na gíria dos presos) e 

também pelas campanhas de busca ativa de tuberculose que são realizadas na 

unidade. É importante ressaltar que nem toda demanda espontânea é atendida pelo 

setor de enfermagem, pois o profissional que lê o bilhete, avalia a necessidade de 

atendimento da queixa relatada, sem critérios previamente estabelecidos para a 

seleção. 

      A entrevista de inclusão tem como propósito funcionar como porta de entrada no 

sistema de saúde13, sendo assim, é preciso instrumentar a entrevista a fim de 

subsidiar o setor de saúde para compreender este sujeito que adentra ao sistema de 

saúde. Conhecer este sujeito não somente em sua história de saúde/doença, mas 

conhecê-lo em sua especificidade, ou seja, buscar os determinantes sociais e 

psicológicos da constituição deste sujeito, possibilitando uma melhor compreensão 

do processo saúde-doença. O projeto de intervenção buscará analisar o instrumento 

da entrevista de inclusão para verificar se está de acordo com os preceitos de 

primeiro contato da atenção e utilizar os dados desta análise como subsídios para 

intervenção na unidade do sistema penitenciário. 
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1.2 Objetivos:  

 

Geral 

Analisar o instrumento entrevista de inclusão de saúde do sistema penitenciário 

 

Específico  

Elaborar um roteiro de entrevista para o processo de inclusão de saúde dos presos 

da unidade do Centro de Detenção Provisória de Jundiaí, considerando os preceitos 

do Sistema Único de Saúde. 

 

2 ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

      A análise do instrumento entrevista de inclusão será fundamentada no 

referencial da Análise do Discurso de linha francesa. O objeto de estudo da Análise 

do Discurso (AD) de linha francesa é o discurso em sua materialidade linguística e 

histórica, entendido por Michel Pêcheux como os efeitos de sentidos entre 

interlocutores14.  

 

      Estamos no campo da pluralidade de sentidos e tratar o discurso enquanto efeito 

de sentidos não significa que reduzimos a um sentido único e exclusivo, bem como 

não dizemos que esse sentido possa ser qualquer um, como algo aleatório. Dentre 

os sentidos temos a existência do sentido prevalecente no discurso pela ação da 

ideologia, entendida como “o processo de um imaginário, isto é, produção de uma 

interpretação particular que apareceria, no entanto, como a interpretação necessária 

e que atribui sentidos fixos às palavras, em um contexto histórico dado...” (Orlandi, 

1996, p. 65). A ideologia proporciona o efeito de completude e o de evidência de um 

discurso, e neste processo há o apagamento do processo de constituição do 

discurso. 
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      Quando recortamos um texto, verificamos que ele é transpassado por várias 

formações discursivas que podem ser de confronto, de neutralidade e outras. O 

texto não é considerado pela AD como uma unidade homogênea e sim como uma 

dispersão do sujeito e do texto; e a unidade do discurso se dá em função das várias 

formações discursivas que percorrem o texto. As formações discursivas não estão 

isoladas, mas sim articuladas pela ação da ideologia15. Uma palavra não tem um 

sentido fixo, pelo contrário, as palavras mudam de sentido conforme o que uma 

formação ideológica dada determina como, o que pode e deve ser dito. 

 

       Há uma relação entre o enunciado (dimensão vertical) e a enunciação 

(dimensão horizontal). Através da dimensão vertical, o interdiscurso, temos o 

domínio do repetível que alicerça a enunciação e na dimensão horizontal temos a 

formulação discursiva (a produção da sequência linguística – onde o sujeito 

intervém). Neste sentido, afirmamos que existe um ponto de ligação, uma 

intercomunicação entre o enunciado e a enunciação, o primeiro é exterior ao sujeito 

e o segundo, é onde o sujeito intervém. A instância da constituição seria o eixo 

vertical, o do interdiscurso, o eixo da constituição dos sentidos; enquanto que a 

instância da formulação, o eixo horizontal, como o próprio nome diz, o da formulação 

do sentido, sendo que este, “embora nem sempre aparente, está determinado pelo 

vertical, o da constituição do sentido em sua historicidade, o que mostra que nosso 

dizer sempre tem relação com outros dizeres em outras circunstâncias” (Orlandi, 

1998, p. 03)16. 

 

      A entrevista de inclusão, conforme a AD, é entendida como um discurso, que 

apresenta sentidos que são compartilhados socialmente e ideologicamente, mas 

também contempla uma área de sentidos que estão obscuros, ou seja, em uma 

região de sentidos que está silenciada, mas que pode ser acessada pela análise do 

discurso. 

 

      A seguir, apresentaremos a análise de alguns trechos do instrumento bem como 

uma breve análise de alguns recortes das 25 (vinte e cinco) entrevistas realizadas 

no CDP que consideramos importantes para fundamentar nossa análise. 

Gostaríamos de pontuar que os entrevistadores e entrevistados foram escolhidos de 

forma aleatória. O instrumento está no anexo deste trabalho. Foram retirados os 
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nomes, filiação, número de matrícula e registro geral a fim de evitar qualquer 

identificação do entrevistador. 

 

      No instrumento existe um cabeçalho com os dizeres da Secretaria da 

Administração Penitenciária e abaixo está escrito “exame médico de ingresso”. Este 

dizer dirige-se a uma região discursiva que não se trata de entrevista de inclusão de 

saúde, mas sim de um exame médico, eis o sentido prevalecente do discurso. Se, 

trata-se de um exame médico, quais sentidos estão atrelados ao uso deste 

instrumento para que a equipe de saúde se aproprie deste e o nomeie como 

entrevista de inclusão? Qual o conceito de saúde para a equipe? 

      Através da análise do discurso, interpretamos que a “entrevista de inclusão de 

saúde” está de forma metonímica pareada com o significante “exame médico” e 

passa a ser atrelada, através do interdiscurso, com os significantes do discurso 

médico, a saber: história da doença atual, antecedentes pessoais/hábitos, 

procedente de área endêmica, exame ectoscópico e outros significantes que se 

apresentam no roteiro de entrevista.  

      Outra análise pertinente é que o significante “saúde” refere-se a um processo 

puramente biológico, em detrimento dos determinantes sociais, culturais e 

psicológicos, significantes que em nenhum momento são apresentados na 

entrevista.  

      O sujeito que pretendemos acessar com o instrumento é justamente o sujeito 

com suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais e, para isso, precisamos 

recorrer ao conhecimento de diversas disciplinas, tanto do campo da saúde bem 

como dos campos das ciências sociais e humanas. Quando partimos do princípio da 

integralidade (ou abrangência) na atenção, o conceito de saúde se amplifica, o 

modelo de assistência à saúde centrado na doença e voltado para o diagnóstico, 

tecnicismo e relações impessoais deve ceder espaço para a promoção e proteção 

da saúde, com o fortalecimento da autonomia dos sujeitos e participação destes no 

processo saúde-doença, controle social, oferta de serviços de saúde através de 

equipe multidisciplinar. As intervenções em saúde abrangem uma variada gama de 

ações, tais como mudanças educacionais, estimulação de novos comportamentos, 

ações de saúde intersetoriais, ampliação de espaços de lazer e cultura e outros. Em 
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nosso instrumento, a presentificação dos significantes da área da saúde realiza um 

apagamento dos significantes do campo das ciências sociais e humanas, sendo 

assim, deveremos introduzi-los em nossa proposta de outro instrumento de 

entrevista.  

      Um dado interessante é que nossa equipe de saúde do CDP em nenhum 

momento realizou uma análise crítica acerca deste instrumento e este silenciamento 

de uma análise possibilita que as entrevistas de inclusão e os atendimentos de 

enfermagem sejam norteados pela busca de sintomas e patologias que justifiquem o 

encaminhamento médico. Há em nossa prática uma valorização e supremacia do 

trabalho médico em detrimento de outros saberes tais como os da enfermagem e 

psicologia. O trabalho em equipe, em sua prática, não é desenvolvido de forma 

multidisciplinar, seus profissionais trabalham de forma isolada e não realizam 

qualquer atividade em conjunto. O paciente não é visto de forma holística, mas sim 

como uma colcha de retalhos, sendo cada pedaço a representação de uma 

disciplina de estudo, ora da cirurgia, ora da psiquiatria e assim sucessivamente 

conforme a queixa do paciente.  

      Outro item em nossa entrevista é o campo da descrição do nome e que 

realizaremos uma análise em conjunto com o discurso da Portaria de 17 de abril de 

2014, da Secretaria de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República17, que 

estabelece normas para a inclusão no sistema penitenciário de presos gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros. Dentre as normas, preconiza-se a 

existência de espaços específicos de convivência e a possibilidade de o preso ser 

chamado pelo seu nome social, caso queira, dado este que também deverá compor 

sua ficha admissional.  

 

      Neste sentido, evidenciamos que em nosso roteiro de entrevista não aparece 

qualquer menção ao nome social do sujeito e outros temas referentes ao campo da 

sexualidade humana, pelo contrário, estes são colocados em uma zona de 

silenciamento do discurso através do uso de um questionário com suas alternativas 

fixas, por exemplo, no item que questiona sobre a opção sexual, em que o 

entrevistado terá como alternativas a ‘homossexualidade’, ‘heterossexualidade’ e 

‘bissexualidade’, impossibilitando de aparecer outros significantes que possam dizer 

sobre outras opções sexuais.  
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      No item que questiona se o sujeito é soropositivo ou não para o vírus HIV, não 

há qualquer espaço para o sujeito dizer sobre este tema. Caso houvesse a 

possibilidade de o entrevistado dizer, com certeza uma maior produção discursiva se 

materializaria, o que demandaria uma atividade analítica do entrevistador mais 

aprimorada, no entanto, em congruência com a proposta de uma entrevista de 

inclusão para escutar este sujeito em sua singularidade, dados importantes para 

uma melhor compreensão do processo saúde-doença do sujeito entrevistado.  

 

      Este mesmo posicionamento vale para o item “antecedentes pessoais/ hábitos”. 

Ao adentrar no campo do uso de drogas, não basta saber se o sujeito usa ou não, 

mas é preciso investigar se o uso é abusivo ou se já está instalada a dependência 

de substâncias psicotrópicas, que são substâncias que agem no sistema nervoso 

central e promovem alterações nos níveis comportamentais, de humor e cognição.  

Vale lembrar que o uso abusivo de substâncias psicotrópicas é determinado através 

de seu uso patológico e com alterações psicossociais significativas para a pessoa. O 

diagnóstico de abuso é positivo quando o sujeito apresenta um dos quatro sintomas 

de abuso: primeiro, o rebaixamento de seu desempenho geral, por exemplo, deixar 

de realizar alguma atividade como trabalho e escola; segundo, uso de substância 

em situação de risco, como ingerir bebida alcoólica e dirigir; terceiro, a existência de 

problemas legais, como ser pego pela polícia fumando crack e quarto, problemas 

sociais, tais como recorrentes advertências na escola18. Sendo assim, este é um 

dado a ser considerado para a construção de um novo instrumento de entrevista. 

 

      Bleger19 ao tratar das entrevistas fechadas, pontua como características 

principais a formulação das perguntas e a proposição de respostas em uma 

sequência fixa, ou seja, não poderá ser alterada pela ação do entrevistador e, além 

disso, o entrevistador estará impossibilitado de realizar uma atividade investigativa 

mais acurada, que é fundamental em um processo de entrevista. Com esta reflexão 

apresentamos mais um ponto favorável para que reformulemos nosso instrumento e 

optemos por uma entrevista aberta, cuja estrutura possibilita ao entrevistador a 

liberdade de colocar suas perguntas e/ou intervenções e o entrevistado tenha um 

espaço discursivo para falar sobre sua história.  

 



17 
 

      Quanto às entrevistas realizadas, analisaremos a forma de o entrevistador 

preencher o roteiro da entrevista fechada/questionário. Em nossa amostra de 25 

entrevistas, encontramos em 23 os dizeres “sem queixas” e “bom estado geral de 

saúde”. Através de uma análise discursiva perguntamos se estes significantes 

pertencem ao sujeito entrevistado ou ao entrevistador. Se os entrevistados dizem 

estes significantes, poderíamos questionar se o sentido destes é igual para todos os 

sujeitos entrevistados. A resposta é negativa e fundamentamos este dizer com base 

no próprio conceito de discurso, enquanto efeitos de sentidos entre interlocutores, 

que afirma que para cada sujeito entrevistado há uma rede de sentidos construída e 

esta é impossível de ser igual entre os sujeitos, já que o sujeito tem uma atuação 

própria no eixo da formulação do discurso e a incidência do interdiscurso se efetiva 

através dos outros discursos que são evocados pelo dizer do sujeito. Se os sujeitos 

enunciam “sem queixas”, o sentido não será igual para todos os sujeitos, nós temos 

a impressão de que são iguais em função da ideologia e sabemos que cada vez que 

o enunciado for dito, ganhará outro sentido, pois estará em outra situação, em outro 

momento histórico. O enunciado está intrinsicamente ligado à situação de produção 

do discurso. Neste caso, caberia ao entrevistador investigar quais outros sentidos 

estão por trás do dizer “sem queixas”. 

 

      Caso o enunciado “sem queixas” pertença ao entrevistador, este passou a ser 

um discurso compartilhado pelos entrevistadores, pois notamos que é frequente este 

sintagma enunciado por diferentes entrevistadores, ou seja, é um discurso que faz 

parte do já-dito, da memória do dizer. Se analisarmos a construção deste dizer, 

temos como possibilidade a construção do sujeito referir-se à primeira pessoa ou à 

terceira pessoa, produzindo os seguintes dizeres: “eu, o entrevistador, sem queixas” 

e “o preso, sem queixas”. Mas se temos a produção de sentido que o entrevistador 

não tem queixas, mais uma vez deixamos de ouvir o sujeito entrevistado em sua 

produção discursiva.  

 

      Vejamos a entrevista 1, no campo ‘queixa e duração’, o entrevistador fez a 

seguinte anotação “26/06/2013: bom estado geral”. Através do fio condutor do 

discurso, o interdiscurso, poderíamos questionar se o significante “bom estado geral” 

se articula com o dizer que o sujeito faz uso de drogas. Quais dizeres seriam 
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produzidos pelo sujeito entrevistado? Este dizer aparece nas também nas 

entrevistas 6, 8, 10, 14, 15, 19,21, 22 e 25. 

 

      Na entrevista 2 aparece o dizer “pancada na perna” no item “queixa e duração”; 

no entanto, qualquer sujeito que leia este dizer fica cristalizado com o sentido 

prevalecente desta fala e ao mesmo tempo muitos outros sentidos podem estar 

atravessando este dizer. Quem levou a pancada? Quando foi o fato? E qual análise 

interpretativa o entrevistador realizou para intervir nesta situação? 

 

      Nas entrevistas de número 1 e 7 aparecem respectivamente as anotações do 

entrevistador: “nunca fez o teste AIDS” e “não fez o teste”. As frases negativas 

propiciam que questionemos se os sujeitos iriam transformar estes dizeres em frases 

assertivas. O sujeito não fez o teste, mas poderá fazer. Haveria desejo de realizar o 

teste? Eis uma investigação pertinente para o entrevistador e a possibilidade de 

ofertar o teste de sorologia para HIV e engajar o sujeito em algum programa de 

saúde ou em educação de saúde. Estaríamos ofertando melhor qualidade de vida  

 

      E, para finalizar, é significativo o fato de que em todas as entrevistas há espaços 

sem o preenchimento das questões. Quais os sentidos para tal posicionamento dos 

entrevistadores? O entrevistador eliciou ou não as perguntas que estão sem 

respostas? Qual avaliação que os entrevistadores elaboram acerca deste 

instrumento? São perguntas para outra investigação. 

 

4 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Conforme nossa análise estratégica, elaboramos um novo instrumento de entrevista, 

levando em consideração as seguintes proposições: 

- o conceito de saúde abrange os determinantes biológicos, sociais e psicológicos; 

- cada sujeito é único/singular e apresenta uma história de vida com marcas 

discursivas que lhe são peculiares; 

-o uso e abuso de substâncias psicotrópicas deve ser melhor investigado e avaliado 

com critérios para o diagnóstico de dependência química e psíquica; 
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- a entrevista aberta possibilita um maior contato com as redes de significantes de 

cada sujeito; 

 

 

Entrevista: Inclusão de Saúde 

 

Nome: 

Nome social: 

Filiação: 

Local e data de nascimento: 

 

História de Vida – Solicitar ao entrevistado que faça uma linha do tempo de sua 

história, contemplando as fases de infância, adolescência e fase adulta e que relate 

fatos e/ou acontecimentos marcantes destas fases. 

 

Escolaridade: Investigar o processo de escolarização, quando iniciou a 

escolarização, problemas de aprendizagem e comportamentais. 

Qual o início de sua vida escolar? 

Teve problemas de aprendizagem? 

Repetiu alguma série escolar? 

Teve problemas de comportamento?  

 

Uso de drogas/Dependência: investigar se o sujeito já fez ou faz uso de alguma 

substância, qual a frequência e quais as implicações do uso em sua vida. 

Fez ou faz uso de alguma substância/drogas? Desde quando? Relate como é o seu 

uso. 

Fuma cigarro? Se sim, desde quando? 

Já fez algum tratamento para dependência? Se sim, qual e quando? 

Tem interesse em fazer algum tratamento? 

 

Sexualidade: investigar o desenvolvimento da sexualidade, início da atividade sexual 

e outros temas. 

 

Trabalho: inserção no mercado de trabalho. 
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Quando iniciou o trabalho? 

Qual ou quais atividades desenvolveu? 

Tem curso profissionalizante? Quais? 

 

História da vida delitiva: início, causas que o sujeito atribui para a sua entrada na 

criminalidade. 

É réu primário? Se não, quais foram as unidades prisionais que passou? 

Quando iniciou sua vida delitiva? 

Quais seus projetos de vida? 

 

Saúde: investigar quais doenças já teve e se faz algum tratamento específico para 

alguma doença. Em caso positivo, verificar qual medicação, início do tratamento e 

outros. 

Quais doenças já teve? Especificá-las. 

Faz tratamento para alguma doença? Se sim, qual doença, quando iniciou o 

tratamento, quais medicamentos toma. 

Tem alguma deficiência física e/ou mental? Qual? 

Já fez algum tratamento psicológico?  

Realiza acompanhamento odontológico? Se sim, quando realizou? 

Tem alguma queixa referente à saúde bucal? 

 

Aproveitar o momento da entrevista para dizer sobre o funcionamento da instituição, 

dos projetos que são desenvolvidos no setor de saúde e detectar se há alguma 

demanda para tratamento médico, psicológico, dentário e outros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      A saúde é um direito fundamental do ser humano e está garantido  

constitucionalmente na esfera dos direitos sociais. Ao Estado, confere o dever de 

garanti-la, com condições de acesso a todos os cidadãos de forma universal e 

igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação, direito que se reflete nas 

políticas de saúde em parceria com as políticas sociais e econômicas. Quanto à 

universalidade e equidade dos serviços de saúde, deparamos com uma triste 
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realidade em nosso país: o acesso ao serviço ainda é obstaculizado. Realidade mais 

triste se encerra com as grades da penitenciária. 

      Os serviços de saúde das unidades prisionais devem estruturar-se como pontos 

de atenção da Rede de Atenção à Saúde e o objetivo principal é garantir às pessoas 

privadas de liberdade o acesso ao cuidado integral no SUS. No Centro de Detenção 

Provisória de Jundiaí, a entrevista de inclusão de saúde seria uma das estratégias 

de acolhimento para incluir os presos nos cuidados na Atenção Básica, sejam as 

pessoas portadoras de agravos mais prevalentes e até mesmo as pessoas com 

demandas de saúde mais simples. O paciente não deve ser reduzido ao seu 

aparelho biológico e que por trás de seu sofrimento, há outras demandas e desejos 

que não devem ser silenciados na prevenção, promoção e recuperação da saúde. E 

esta forma de pensar convoca a trabalhar com redes assistenciais nos serviços de 

saúde, proporcionando atendimento integral em seus mais variados níveis de 

demanda e complexidade.  

      Este trabalho teve como objetivo analisar o instrumento de entrevista de inclusão 

e utilizamos como ferramenta teórica a Análise do Discurso de Linha Francesa, cujo 

objeto de estudo é o discurso, conceituado enquanto “efeito de sentidos entre 

interlocutores”.  

      Através de nossa análise verificamos que o instrumento entrevista de inclusão 

está formatado com um conceito de saúde reduzido ao fator biológico, em 

incongruência com todo o arcabouço teórico do SUS e mais do que isso, 

impossibilitando de ouvir as demandas de nossos sujeitos entrevistados. Há um 

trabalho constante de silenciamento dos sentidos no processo da entrevista, seja por 

atuação do entrevistador e/ou pelo tipo de entrevista fechada/questionário. Além 

disso, o instrumento carecia de referenciais teóricos para a compreensão de 

determinados assuntos, como o uso e abuso de substâncias psicotrópicas. 

      A nossa proposta de elaborar um roteiro de entrevista aberta para investigarmos 

o sujeito e sua relação com saúde-doença, mas também dar vozes aos presos em 

sua singularidade. Temos consciência de que não basta simplesmente mudar o 

roteiro de uma entrevista para produzir grandes transformações. É preciso que 

paralelamente a esta iniciativa haja um enfoque estratégico no planejamento, a fim 

de balizar as arestas do campo teórico das políticas de saúde para o campo prático.  
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