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RESUMO 

 

Este projeto tem por objetivo analisar a frequência da patologia hipertensão arterial 
dentre os detentos da Penitenciária Dr. Paulo Luciano de Campos. A maior 
incidência de indivíduos portadores de hipertensão arterial é obesa e tem como 
consequência o desenvolvimento de doenças cardiovasculares descritos na 
literatura. Devido à população carcerária no Brasil estar apresentando um 
crescimento constante, e de acordo com os dados do Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), a população carcerária do país era de 451.000 em 2008 e 
passou para 548.000 até dezembro de 2013, torna-se um problema de saúde 
pública. A metodologia utilizada será aplicar instrumentos de coleta de dados para 
verificar perfil epidemiológico e realizar uma proposta de intervenção no problema 
hipertensão relacionada aos aspectos psicológicos e emocionais, através de 
programas dentro do presídio. O resultado esperado é que através destas ações 
haja uma diminuição de casos de hipertensão arterial não estável, e 
consequentemente uma diminuição de patologias decorrentes da HAS. O trabalho 
tem a intenção de realizar busca ativa de detentos hipertensos, bem como realizar 
ações com os casos já diagnosticados. A relevância deste trabalho é que esperamos 
menos casos de hipertensão descompensada e consequentemente menos 
patologias secundárias.    
 
 Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica, Saúde no Sistema Penitenciário, 
Sistema Único de Saúde. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to analyze the frequency of hypertension disease among inmates of the 

Penitentiary Dr. Paul Luciano de Campos. The highest incidence of individuals with 

hypertension are overweight and entail the development of cardiovascular disease described 

in the literature. Because of the prison population in Brazil is showing steady growth, and 

according to data from the National Penitentiary Department (DEPEN), the nation's prison 

population was 451,000 in 2008 and increased to 548,000 by December 2013, it becomes a 

problem public health. The methodology will apply instruments to collect data to verify 

epidemiological profile and conduct an intervention proposal for issue related to the 

psychological and emotional aspects hypertension through programs within the prison. The 

expected result is that through these actions there is a decrease in cases of hypertension not 

stable, and consequently a decrease of pathology of hypertension. The work intends to carry 

out an active search for hypertensive detainees as well as perform actions with already 

diagnosed cases. The relevance of this work is that we expect fewer cases of uncontrolled 

hypertension and consequently less secondary pathologies.  

 

Keywords: Hypertension, Health in Prisons, Health System.  
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1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

1.1 Introdução 

 

Este projeto tem por finalidade investigar a patologia hipertensão arterial 

dentre os detentos da Penitenciária Dr. Paulo Luciano de Campos. A maior 

incidência de indivíduos portadores de hipertensão arterial são obesos 15 e  tem 

como consequência o desenvolvimento de doenças cardiovasculares descritos na 

literatura.  

 A população carcerária no Brasil vem a cada ano apresentando crescimento 

constante e número de detentos dobrou em nove anos. De acordo com os dados do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a população carcerária do país era 

de 451.000 em 2008 e passou para 578.000 até dezembro de 2013. O DEPEN 

estima que a taxa de crescimento da população carcerária deve continuar 

aumentando, e cita que a taxa atual é de 8,12% ao ano 1. 

Verificando que o atendimento à saúde da população carcerária que vive sob 

regime fechado não participa de forma efetiva das ações específicas que abrangem 

a população em geral por meio do Sistema Único de Saúde (SUS); despertou-se o 

interesse quanto ao aprofundamento de estudos, com o objetivo de buscar ações 

norteadas à resolução do problema hipertensão arterial dentre os detentos. 

O Programa de hipertensão arterial da atenção básica de saúde nos presídios 

têm como gerenciamento o Departamento de Tratamento Penal e é desenvolvido 

pelas equipes de Saúde Prisional, que são constituídas por profissionais da saúde 

municipal e da Secretaria de Segurança Pública, através da resolução CIB 54/2010 

e que prevê aos municípios que aderirem ao Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Prisional – Portaria 1777/2003 2.  

A obesidade pode ser definida como índice de massa corpórea (IMC) > 30 

kg/m2, considerada um forte fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão 

arterial (HA)3.  

A importância da obesidade e da hipertensão como problema de saúde 

pública vem crescendo mundialmente 2. O número estimado de adultos portadores 

de hipertensão arterial é de que aumente aproximadamente 60% em relação ao 

notado no ano 2000, atingindo um total de 1,56 bilhões em 2025, e a prevalência do 
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aumento de pessoas obesas é reconhecidamente um dos principais fatores de risco 

para o desenvolvimento desses quadro4.  

A Organização Mundial da Saúde descreve a obesidade como um dos mais 

preocupantes e negligenciados problemas de saúde pública 5. 

 Enquanto distúrbio alimentar, a obesidade pode ser definida como “acúmulo 

excessivo de tecido adiposo no organismo” 6. 

 Devido às precárias condições, o detento está mais susceptível a adquirir 

uma doença, muitas vezes o condenado já apresenta perturbação da saúde ou 

doença física ou mental, mas esta só vem apresentar sinais e sintomas após a 

prisão, seja pela sua natural evolução, seja por influência do próprio ambiente 

carcerário que contribuiu, no total ou em parte, para o seu surgimento 7. 

Dentro de presídios não há um controle exato de casos de obesidade e a 

preocupação quanto a doenças como hipertensão que podem se desenvolver devido 

ao fato nos leva a esta investigação, levando em conta ainda que o comer 

exageradamente e ingerir alimentos não saudáveis esta relacionado a distúrbios 

emocionais sofridos pelos detentos. 

As refeições do presídio são preparadas na própria Instituição pelos detentos 

do pavilhão do trabalho, o cardápio é confeccionado por profissional nutricionista da 

Coordenadoria Regional de Pirajuí. A equipe que trabalha na cozinha é orientada 

por um funcionário do presídio, e há alguns alimentos do cardápio que precisam ser 

substituídos de acordo com o que há disponível. As visitas dos detentos também 

trazem alimentos  em quantidades determinadas pelo sistema de segurança. 

O padrão de ser obeso envolve mecanismos controladores da saciedade e 

apetite e ainda, problemas emocionais estão presentes e passam despercebidos 

como conseqüências da obesidade. A depressão e a ansiedade estão presentes 

enquanto sintomas e são freqüentes nos obesos8.  

O mesmo autor 8 acima citado ainda descreve que aspectos emocionais e 

psicológicos são identificados como determinantes ou como consequência da 

condição de estar obeso.  

 Para que um indivíduo desenvolva hipertensão arterial, é necessário que haja 

influência entre fator genético e condições ambientais; apesar de que não se tenha 

ainda um conhecimento concluído de como ocorra essas interações 9.  
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Quando é relacionado detentos com doenças crônicas como a hipertensão Assis10 

descreve o seguinte:  

A superlotação das celas, sua precariedade e sua 

insalubridade tornam as prisões num ambiente propício à 

proliferação de epidemias e ao contágio de doenças. 

Todos esses fatores estruturais aliados ainda à má 

alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso de 

drogas, a falta de higiene e toda a lugubridade da prisão, 

fazem com que um preso que adentrou numa condição 

sadia, não saia sem ser acometido de uma doença ou 

com sua resistência física e saúde fragilizada.  

 

Legalmente a população carcerária esta amparada pela Constituição Federal 

de 1988, Lei nº 8.080, de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, pela 

Lei nº 8.142, de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde. Pela Lei de Execução Penal nº 7.210, de 1984 e pela 

Portaria GM/MS nº 1.777, 2003, que institui o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário 11. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988, p. 133) descreve em 

seu artigo 196 que: 

  “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 a sua promoção, 

proteção e recuperação” 11. 

 

Conforme a Lei de Execução Penal (Brasil, 1984): 

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de 
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento 
médico, farmacêutico e odontológico. 
§ 1º (Vetado). 
§ 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. 
§ 3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, 
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao 

recém-nascido. (Incluído pela Lei nº 11.942, de 2009) 12. 
 

Oliveira 11 descreve que o acesso aos serviços de saúde nem sempre é 

observado nos presídios brasileiros, o autor relata sobre a ausência de políticas 
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públicas voltadas para suprir as necessidades relacionadas à saúde que surgem no 

cotidiano da prisão. 

Este projeto tem como objetivo central avaliar a prevalência da obesidade 

como distúrbio alimentar e desenvolvimento da hipertensão arterial nos detentos da 

penitenciária Dr. Paulo Luciano de Campos. 

Este estudo se justifica devido à assistência dos serviços de saúde nos 

presídios ser considerada precária contribuindo de maneira significativa para o 

surgimento de casos novos de hipertensão arterial gerados pela obesidade como 

distúrbio alimentar relacionado própria situação do detento e seus aspectos 

psicológicos. 

 O profissional psicólogo tem uma importante ação dentro deste projeto, tendo 

em vista que a psicoterapia interfere na qualidade vida do indivíduo. 

 

1.2 Objetivos:  

 

Geral 

➢ Avaliar  hipertensão arterial nos detentos da penitenciária Dr. Paulo Luciano 

de Campos, relacionada aos aspectos psicológicos e distúrbios alimentares. 

 

Específicos 

➢ Verificar a pressão arterial dos detentos hipertensos selecionados. 

➢ Aplicar instrumentos de coleta de dados para verificar perfil epidemiológico. 
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2. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

 Este projeto tem a intenção de realizar um levantamento do número de detentos 

considerados hipertensos e relacioná-los com aspectos psicológicos e emocionais, 

considerando também que a obesidade é um distúrbio alimentar e interfere no 

desenvolvimento da hipertensão arterial. 

 Entende-se então que um trabalho no qual envolve educação alimentar e assistência 

psicológica pode melhorar a qualidade de vida do individuo, evitando a patologia 

hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma preocupação na saúde publica mundial, 

devido às doenças que são acarretadas pela mesma como as principais: acidente vascular 

encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal, diabetes mellitus.  

Quanto ao público-alvo, serão selecionados os detentos hipertensos registrados no 

programa de hipertensão do presídio, e que aceitarem a participar da pesquisa. Todos que 

aceitarem participar devem assinar o termo de livre consentimento esclarecido em três vias, 

uma ficando em seu prontuário médico, outra via para o pesquisador e uma terceira via para 

o próprio detento. Para execução deste projeto será solicitada autorização a Instituição 

Penitenciária Dr. Paulo Luciano de Camargo. 

  Todos participantes serão pesados na balança da enfermaria (marca WELMY), 

como também será registrado o valor da pressão arterial com esfigmomanômetro e 

estetoscópio (marca MISSOURI). A organização quanto à ida destes a enfermaria será 

realizada de forma que não atrapalhe o funcionamento do setor. 

Será realizada também a busca ativa de hipertensos, que será através da 

verificação da pressão arterial e peso de todo detento que procurar a enfermaria de 

forma espontânea (não atrapalhando a rotina do presídio e dos agentes 

penitenciários), assim será possível ir delineando o perfil da população carcerária 

em reação a hipertensão arterial e obesidade.  

 O instrumento de avaliação será preenchido através de entrevista realizada com o 

detento pela pesquisadora, a verificação da pressão arterial e do peso é realizada pela 

equipe de enfermagem e registrada no prontuário, estes dados serão analisados e 

transcritos pelo pesquisador para o instrumento de avaliação.  

 Todos os dados serão registrados em planilha confeccionada (anexo 1). Será 

aplicado um instrumento com informações relevantes para o estudo, tais como: faixa etária, 

histórico familiar, etnia, escolaridade, estado civil, ocupação, e hábitos de vida (alimentação, 

tabagismo, etilismo, prática de atividade física), conhecimento sobre a pressão arterial, e 

aspectos psicológicos (anexo 2).  
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 Será realizada a aferição da pressão arterial dos detentos selecionados, de acordo 

com as normas de aferição da PA segundo o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial 

(CBHA) pela equipe de enfermagem da enfermaria do presídio, e a pesquisadora realizará 

preenchimento do anexo 2 juntamente com a psicoterapia.  

Após o registro dos dados serão colocados em planilha Microsoft Excel, e será 

realizada análise estatística para interpretação dos resultados encontrados e apresentados 

através de tabelas.   

 

3. IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO 

 

Observando que o tratamento não medicamentoso (dieta e exercício físico), 

associado ao tratamento farmacêutico, constitui recurso eficiente no controle da hipertensão. 

Porém, a problemática da adesão ao tratamento é complexa e somente a atuação conjunta 

dos membros da equipe de saúde pode possibilitar uma nova forma de minimizar esta 

questão 14 . 

 Atendimento coletivo  

➢ Confecção e distribuição de panfleto explicativo sobre valores nutricionais dos 

alimentos.  

➢ Confecção e distribuição de panfletos explicando as doenças que podem ser 

desenvolvidas devido à hipertensão. 

➢ Confecção e distribuição de panfletos explicando a importância dos medicamentos 

prescritos para hipertensão.  

 

Estes panfletos foram elaborados pelo pesquisador junto a orientação da equipe de 

profissionais da saúde, no Word e depois xerocados para distribuição.  

 

 Atendimento individual  
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➢ Atendimento terapêutico individual trabalhando ansiedade e alimentação. 

➢ Atendimento terapêutico relacionando obesidade, distúrbio alimentar e 

desenvolvimento da hipertensão. 

 

O atendimento ao detento será realizado na periodicidade de uma vez por bimestre, 

de forma que serão atendidos seis vezes ao ano, após este período será analisado o 

resultado, de acordo com os resultados obtidos será programada um atendimento 

permanente a este grupo de detentos. 

 

Dificuldades prováveis para execução do projeto: 

• Ausência de equipe de saúde treinada para prevenção de doenças crônicas, os 

profissionais não oferecem orientação adequada quanto a importância do uso do 

medicamento corretamente ( dose, horário, e outros) 

• Falta profissional adequado para orientação quanto a alimentação.  

• Há muita dificuldade de trazer o preso até a enfermaria para ser atendido, a equipe 

de saúde depende dos guardas para escolta, e há um número pequeno de guardas 

para o número grande de detentos que necessitam ir até a enfermaria para ser 

atendido, tornando o atendimento inviável, só vão à enfermaria as urgências, e não 

casos de prevenção de doenças. 

 

         Resultados esperado após intervenção: 

• Que o detento possua melhor entendimento a respeito da patologia hipertensão 

arterial, conhecendo suas causas e consequências. 

• Tendo melhor conhecimento a respeito do assunto possa aderir de forma completa 

ao esquema de tratamento medicamentoso, conhecendo a importância dos 

medicamentos. 
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• A melhor compreensão a respeito dos alimentos possa melhorar a questão 

ansiedade/obesidade/hipertensão arterial. 

• Melhorando a saúde do detendo há menos chances de ocorrer intercorrências  

relacionadas dentro da Instituição. 

 

4 .  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 De acordo com a revisão da literatura levantada neste trabalho, entende-se que há 

necessidade de organizar um atendimento aos detentos portadores de hipertensão arterial, 

no sentido de intervir em mudanças de comportamentos. A situação real dos detentos 

mostra aspectos falhos quanto à atividade física e alimentação. A avaliação da pressão 

arterial de forma organizada e sistêmica, junto à aplicação do instrumento em anexo 

auxiliará no controle dos casos existentes, bem como na busca de casos novos. Acredita-se 

que a educação dos detentos portadores de hipertensão arterial seja o melhor caminho para 

o alcance de tais objetivos, que esta proposta tenha como resultado não sendo apenas uma 

transmissão de conteúdos referentes à patologia e ao tratamento, mas sim que se promova 

a adesão dos detentos ao tratamento da hipertensão arterial. Para se chegar a este 

resultado é preciso que os detentos estejam motivados para que tais mudanças ocorram e, 

também, para que assimilem os conhecimentos que poderão melhorar a qualidade de vida 

dos mesmos. Algumas dificuldades dentro do sistema presidiário como a vinda do detento 

até a enfermaria devem ser organizadas junto a equipe de guardas de forma tranquila para 

não prejudicar o andamento da unidade, pois os resultados da intervenção começam a 

surgir e  um deles é que o detento adoecerá menos, e consequentemente  todo sistema 

ganhará com isto. A conclusão deste projeto é que a assistência aos detentos ainda é 

precária no sentido de prevenção e promoção de saúde, divergindo dos princípios 

do Sistema Único de Saúde. 

 

 

 

 



16 
 

REFERÊNCIAS:  

 

1. Brasil. Ministério da Justiça. 2009. Disponível em 

:em:<http:www.portal.mj.gov.br/data/Pages/>. Acesso em: outubro. 2013. 

 

2. Política de Atenção Integral À Saúde Prisional. Disponível em: 

http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1315597369_SAUDE.pdf. Acesso em outubro de 

2013. 

 

3. Bell, C.G.; Walley, A.J.; Froguel, P. The genetics of human obesity. Nat. 

Rev.Genet., v. 6, n. 3, p. 221–234, 2005. 

 

4. Barreto-Filho, JAS, Colombo, FMC; Lopes, HF. Hipertensão arterial e obesidade: 

causa secundária ou sinais independentes da síndrome plurimetabólica? Rev Bras 

Hipertens vol 9(2): abril/junho de 2002. 

 

 5. XVII Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão & Inter-American 

Society of Hypertension XVIIIth Scientific Sessions. Belo Horizonte, MG – 5 a 8 de 

agosto/2009. 

 

6. Nunes, M.A.A.; Apolinário, J.C.; Abuchaim, A.L.G.; Coutinho W. e cols. - 

Transtornos alimentares e obesidade. Artmed, Porto Alegre, 1998. 

 

7. Souza, D. P. T.  A Assistência Social ao Preso: Lei de Execução Penal 7210, art. 

22. Faculdade Novos Horizontes, Belo Horizonte, mai 2007. Disponível em: 

<http://www.unihorizontes.br/pi/.../a_assistencia_social_ao_preso.pdf >. Acesso em 

outubro de 2013. 

 

8. Vasques, F; Martins, Fc; Azevedo, Ap. Aspectos psiquiátricos do tratamento da 

obesidade. Rev. Psiq. Clin. 31 (4); 195-198, 2004. 

 

9. Mano, R. Hipertensão Arterial Sistêmica. Manuais de Cardiologia. Rio de Janeiro, 

abr. 2009. Disponível em: <http://www.manuaisdecardiologia.med.br/has/has.htm>. 

Acesso em outubro de 2013. 

 

10- Assis, R. D. A realidade atual do sistema penitenciário brasileiro. Maio 2007. 

Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/revista/numero39/artigo09.pdf>. Acesso em: 

outubro 2013. 

 

11. Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília: Senado Federal, 1988. p. 133. 

 



17 
 

12. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 2. 

ed. Brasília. 2005. 

 

13.  LEP.  Lei de Execução Penal : n. 7.210 de 11 de julho de 1984. Disponível em: 

<http: www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L7210. Acesso em: outubro 2013. 

 

14.  NOBRE, F. et al. Adesão ao tratamento: o grande desafio da hipertensão. São  

Paulo: Lemos Editorial, 2001. 118 p. 

15. SARNO, F.; MONTEIRO, C.A. Importância relativa do índice de massa corporal e 

da circunferência abdominal na predição de hipertensão arterial. Rev. Saúde 

Pública, v. 41, n. 5, p. 788-796, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ANEXOS 

Anexo 1 – Planilha para registro de dados do projeto – Karla de Lima Witzel 

Número 

Matricula 

Inicial nome Peso ( kg) PA - mmHg  IMC Data 

Atendimento 
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Anexo 2 - 

Instrumento de avaliação     - Data: _______________________ 

1. Nome: 

2. Idade –  

3. Tem alguém na família hipertenso -     _____sim               ___________não 

4. Tem alguém na família obeso – __________sim ___________- não  

5. Etnia – ________________- 

6. Escolaridade- _________________ 

7. Estado civil-_________________--- 

8. Alimentação - frequência, quantidade _ 

9. Tabagismo- _______________sim ________________não  

10. Etilismo- _______________sim _______________-não  

11. Prática de atividade física- _________________sim _______________não 

12. Conhecimento sobre a pressão arterial – 

13. Quando sente mais fome? Manha – tarde – noite? 

14. Considera-se ansioso? 
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Anexo 3  

 

Folheto – Projeto  

HIPERTENSÃO 

É a chamada pressão alta. É quando ocorre um aumento da força com que o sangue circula nos 

vasos sangüíneos do corpo. A hipertensão freqüentemente está associada à obesidade, pois o 

excesso de peso significa mais esforço para os órgãos.  Muitas pessoas com pressão alta não 

percebem as alterações no seu corpo, como dor de cabeça, tontura, falta de ar, sangramento pelo 

nariz. Quando não controlada, pode causar problemas no coração, nos rins, na visão e no cérebro. 

 

Dicas de alimentação  

• Controle seu peso, pois a obesidade faz a pressão subir.  

• Não fume. O cigarro aumenta o risco de doenças cardiovasculares. 

• Beba no mínimo dois litros de líquidos por dia . 

• Faça alguma atividade física regularmente. 

• Não tome remédios e não interrompa sua medicação sem orientação médica.  

• O consumo reduzido de sal é recomendado para todos 

• Dê preferência aos alimentos frescos, como frutas, legumes e verduras. 

• Utilize temperos naturais, como tomate, cebola, alho, cheiro verde, orégano e louro. 

• Evite as frituras, os alimentos industrializados, os salgadinhos.  

• Ao usar adoçante evite os ciclamatos e sacarinas porque contêm sódio. 

 

 

 

 


