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RESUMO 

A tuberculose é uma doença transmitida por via aérea em 

praticamente todos os casos. A infecção ocorre a partir da inalação de 

núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou 

espirro do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. Dentro das 

prisões, onde a superpopulação aumenta a vulnerabilidade dos presos, a 

tuberculose, uma doença curável, é frequentemente fatal chegando a ser 

até 100 vezes mais incidente nas prisões que entre a população em geral. 

Desta forma, diagnosticar e iniciar o tratamento precocemente da 

tuberculose no Sistema Prisional Brasileiro mostra-se fundamental a 

diminuição dos alarmantes índices desta enfermidade dentro das prisões. 

Assim, este projeto de intervenção possui o objetivo de criar e implantar 

um protocolo de triagem no momento do ingresso ao sistema prisional a 

fim de identificar casos novos e em tratamento de tuberculose o mais 

precoce possível, na Penitenciária Regional de Rondonópolis Major Eldo 

Sá Corrêa “Mata Grande”. A criação do protocolo envolveu toda a equipe 

multiprofissional inclusive os profissionais da segurança. Sua implantação 

passou por dificuldades como o déficit de recursos materiais e humanos, e 

a dificuldade de acesso aos indivíduos privados de liberdade por questões 

de segurança. Foi possível triar 88% dos ingressos entre os meses de 

março a junho de 2014. De todos os indivíduos triados, nenhum foi 

diagnosticado com a doença e apenas 3 casos transferidos de outras 

unidades estavam em tratamento. A realização deste projeto de 

intervenção permitiu a criação e implantação de um protocolo de triagem 

do recuperando ingresso, o que fortaleceu as ações de controle e combate 

da tuberculose no interior na unidade prisional e, embora existam 

dificuldades, o estabelecimento desta nova prática certamente contribuirá 

para melhorar os índices de cura, evitar o abandono de tratamento e a 

multirresistência aos esquemas terapêuticos, diminuindo 

consideravelmente as taxas de prevalência e incidência da tuberculose na 

penitenciária. 
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ABSTRACT 

Tuberculosis is a disease transmitted by air in nearly all cases. Infection 

occurs through inhalation of dried core particles containing bacilli expelled by 

coughing, talking or sneezing patient with active TB disease of the airways. Within 

prisons, where overcrowding increases the vulnerability of prisoners, tuberculosis, a 

curable disease, is often fatal to be coming up to 100 times more prevalent in prisons 

than among the general population. Thus, diagnose and initiate treatment early 

tuberculosis in the Brazilian prison system has proven crucial to decrease the 

alarming rates of this disease within prisons. Thus, this intervention project has the 

goal of creating and deploying a protocol for screening at the time of admission to the 

prison system to identify new cases and treatment of TB as early as possible, at the 

Regional Penitentiary of Rondonópolis Major Eldo Sá Corrêa "Mata Grande ". The 

creation of the protocol involved the entire security professionals multidisciplinary 

team inclusive. Its implementation has gone through difficulties such as shortage of 

human and material resources, and the difficulty of access to persons deprived of 

their liberty for security. It was possible to screen 88% of tickets during the months 

from March to June 2014. Of all the individuals screened, none was diagnosed with 

the disease and only 3 cases transferred from other units were being treated. This 

project has lead to the creation and implementation of a screening protocol of 

recovering ticket, which strengthened efforts to control and combat tuberculosis 

within the prison unit and while there are difficulties, the establishment of this new 

practice will certainly contribute to improve cure rates, avoid abandonment of 

treatment and the multidrug regimens, significantly reducing the prevalence and 

incidence of tuberculosis in the penitentiary. 

Keywords: Tuberculosis. Penitentiary System. Health Care. 
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1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS  

 

1.1 Introdução 

 

A tuberculose é uma doença transmitida por via aérea em 

praticamente todas as formas de manifestações desta patologia. A 

infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de partículas 

contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente com 

tuberculose ativa de vias respiratórias (BRASIL, 2011).  

Dentro das prisões, onde a superpopulação aumenta a 

vulnerabilidade dos presos, a tuberculose, uma doença curável, é 

frequentemente fatal. O flagelo adicional do HIV/AIDS torna ainda mais 

urgente a necessidade de enfrentar este problema. De acordo com o 

médico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) Eric Burnier, os 

registros indicam que a prevalência da tuberculose seja até 100 vezes 

maior nas prisões que entre a população em geral (AMARANTE, 2005).  

Dados do Ministério da Saúde, segundo inquérito epidemiológico 

realizado pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) nas 

unidades penitenciárias brasileiras em 2004, revelou um coeficiente de 

incidência da tuberculose, de todas as formas de manifestação, na ordem 

de 1.425,3 casos novos por 100.000 habitantes, ou seja, 1,4% da 

população carcerária apresentou alguma forma clínica de tuberculose 

naquele ano. Já na população brasileira geral, neste mesmo período, a 

incidência era de 46,4 casos por 100.000 habitantes. Em outras palavras, o 

presidiário brasileiro apresentava um risco relativo de contrair tuberculose 

30 vezes maior que o cidadão brasileiro comum, o que é alarmante 

(AMARANTE, 2005). 

Neste contexto, a Portaria Interministerial Nº 1777, de 9 de setembro 

de 2003, assinada pelos Ministros da Saúde e da Justiça, instituiu o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), reconhecendo a 

importância da implementação de ações e serviços, consoante os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que viabilizem 

uma atenção integral à saúde da população compreendida pelo Sistema 
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Penitenciário Nacional, constituída de mais de 200mil pessoas distribuídas 

em todas as unidades da federação. Pelo Plano, as ações e os serviços de 

atenção básica em saúde precisam ser organizados nas unidades 

prisionais e realizados por equipes interdisciplinares de saúde para o 

controle e combate de várias enfermidades (Brasil, 2010).  

Mais recentemente, a fim de certificar e garantir assistência em 

saúde em sua totalidade para a população privada de liberdade, foi criada 

a Portaria Interministerial nº 1, de 2 de Janeiro de 2014, que institui a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Pr ivadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Dentre as metas desta política, no que tange a tuberculose , está a 

implantação de ações de controle desta doença em 100% das unidades 

prisionais, o diagnóstico de 100% dos casos estimados, o tratamento de 

100% dos casos e a cura de 100% dos casos em tratamento.  

Embora a atenção à saúde prisional tenha se fortalecido com a 

criação e implantação de novos protocolos e diretrizes, os altos índices de 

tuberculose nas penitenciárias brasileiras implicam que as ações em saúde 

para o combate desta doença não estão sendo suficientes, ou 

simplesmente são ineficazes. 

Nesta vertente também se encontra o Sistema Prisional de Mato 

Grosso, incluindo a Penitenciária Regional de Rondonópolis Major Eldo Sá 

Correa, conhecida popularmente por “Mata Grande”, na qual, a detecção 

de novos casos, o tratamento e o controle da tuberculose encontram-se 

fragilizados, uma vez que a triste realidade do sistema penitenciário 

impede a concreta efetivação de ações que controlem e combatam esta 

enfermidade dentro das prisões. 

Tal situação é agravada ainda mais pelo fato da ausência de uma 

triagem realizada pela equipe de saúde com recuperandos ingressantes no 

sistema prisional pela primeira vez, transferidos de outras unidades ou 

reincidentes, impossibilitando a identificação de novos casos e casos 

antigos em tratamento, o que facilita a disseminação da doença e o 

aparecimento de casos multirresistentes, além de propiciar o contágio dos 

profissionais e familiares durante as visitas semanais.  
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Diante disso, a implantação da triagem admissional, na qual a equipe 

de saúde realiza a busca de casos suspeitos e em tratamento, por meio do 

levantamento do histórico completo do ingresso, bem como a realização de 

diagnóstico, torna-se fundamental para a diminuição dos índices de 

tuberculose no interior da Penitenciária.  

Neste contexto, o objetivo deste projeto de intervenção foi criar e 

implantar um protocolo de triagem no momento do ingresso para o controle 

e combate da tuberculose na Penitenciária Regional de Rondonópolis 

Major Eldo Sá Corrêa “Mata Grande”.  
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1.2 OBJETIVOS GERAIS  

 

Criar e implantar um protocolo de triagem no momento do ingresso para 

identificar casos novos e em tratamento de tuberculose.  
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3 ANÁLISE ESTRATÉGICA  

 

 O projeto de intervenção aqui proposto tem a finalidade de aumentar 

as possibilidades de detecção de novos casos de tuberculose que 

adentram a Penitenciária da Mata Grande. Ainda, é comum a equipe de 

saúde identificar indivíduos, que estavam em tratamento antes da prisão, 

que passam alguns dias ou até meses sem medicação após serem presos, 

considerando a dificuldade de acesso aos privados de liberdade pelos 

profissionais e saúde e a falta de triagem no momento do ingresso.  

 A criação e implantação de um protocolo de triagem certamente 

contribuirão para minimizar tais problemas, uma vez que, se o recuperando 

for atendido pela equipe de saúde antes mesmo de ser encaminhado para 

o convívio com os demais, será possível a identificação de agravos 

infectocontagiosos novos ou em acompanhamento, possibilitando o 

isolamento dos indivíduos suspeitos até confirmação e início do tratamento 

e a continuidade do acompanhamento dos casos já em uso de medicação.  

De acordo com o Manual de Recomendações para o controle da 

tuberculose nas prisões da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 

(2009), a maior parte dos detentos, em nosso país, ingressa nas prisões já 

infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, e as condições de 

confinamento favorecem tanto a evolução da infecção para doença como a 

sua transmissão. Neste sentido, Cardoso e Oliveira (2004) reforçam que 

“além das frequentes transferências, a demora na identificação de presos 

suspeitos de apresentar tuberculose e o descuido nos procedimentos de 

controle e terapia têm favorecido a eclosão da doença em prisões”.  

Confirmando esta realidade, Legrand et al(2008) apud Brasil (2011), em 

estudo realizado no Rio de Janeiro, mostra que a detecção de casos de 

tuberculose nas prisões é limitada à demanda espontânea e que esta 

prática na é suficiente para reduzir as taxas de tuberculose, devendo ser 

associada a estratégias de busca ativa como a realização de triagem no 

momento do ingresso.  

No Brasil, a resolução n° 11 do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça (BRASIL, 2011), 

recomenda o exame sistemático para detecção de tuberculose no momento 
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do ingresso no sistema penitenciário, devendo ser realizado no prazo 

máximo de sete dias após o confinamento.  

Atendendo a essas recomendações, criou-se um protocolo de 

triagem aos recuperandos no momento do ingresso, com participação ativa 

de toda a equipe multiprofissional, inclusive os profissionais da segurança . 

Este primeiro momento perdurou de janeiro à março de 2014 e contou com 

a parceria da Coordenação dos Programas de Hanseníase e Tuberculose 

da Secretaria Municipal de Saúde, além de técnicos da vigilância 

epidemiológica do estado e município.  Em seguida, toda a equipe foi 

capacitada e treinada quanto ao cumprimento do protocolo . Este protocolo 

possuía as seguintes etapas:  

 

- Anamnese e Exame físico: rastreamento de sintomas de tuberculose e 

casos já em tratamento para dar continuidade ao acompanhamento.  

- Coleta de exames laboratoriais:  coleta imediata da 1a amostra da 

baciloscopia de escarro e entrega do recipiente para a coleta da 2a 

amostra no dia posterior pela manhã em jejum; 

- Rastreamento radiológico: encaminhamento de exame radiológico do 

tórax para os sintomáticos respiratórios (indivíduos apresentando tosse por 

igual ou mais de duas semanas); 

- Isolamento de casos suspeitos:  em caso de suspeita, a equipe de 

saúde solicitava o encaminhamento do recuperando para cela específica 

até a confirmação ou exclusão do diagnóstico. Os casos confirmados eram 

mantidos em isolamento e os não confirmados eram encaminhados para o 

convívio com os demais; 

- Estratégias de informação: orientação quanto aos principais aspectos 

da doença e entrega de panfletos informativos. 
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4 IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

 A criação do protocolo de triagem no momento do ingresso, com a 

finalidade de identificar casos novos e em tratamento de tuberculose, 

envolveu toda a equipe de saúde da penitenciária, bem como os 

profissionais responsáveis pela segurança da unidade. Durante a 

confecção do protocolo, utilizaram-se recomendações do Manual para o 

Controle da Tuberculose no Brasil, elaborado pelo Ministério da Saúde 

(2011), o qual descreve estratégias que podem ser utilizadas dentro do 

Sistema Prisional, inclusive a triagem do recuperando ingresso. 

 Através de reunião com os atores envolvidos, foi possível discutir 

alternativas para vencer os obstáculos impostos na assistência em saúde 

dentro das penitenciárias, como por exemplo, a falta de um local específico 

para os casos suspeitos e bacilíferos, ou seja, aqueles que ainda são 

capazes de transmitir a doença no início da terapia medicamentosa. Este 

impedimento foi vencido por meio da sensibilização dos gestores da 

unidade, evidenciando a importância do controle e combate desta 

enfermidade no complexo.  

 Após definir um local específico para o isolamento, foram acertadas 

também as competências de cada membro da equipe, cabendo aos 

técnicos de enfermagem preencher os formulários de triagem, identificar 

casos suspeitos, coletar exames e agendar consultas com os enfermeiros 

e médicos da unidade; aos enfermeiros ficaram as tarefas de realizar 

consulta de enfermagem, solicitar exames laboratoriais e acompanhar os 

casos suspeitos; os médicos ficaram com o papel de atender os casos 

suspeitos, diagnosticar a doença, tratar e solicitar exames complementares 

como a radiografia de tórax e a cultura para o bacilo de Koch; aos 

farmacêuticos ficou direcionada a organização da coleta de exames e a 

dispensação supervisionada da terapia e, por fim, aos assistentes 

administrativos coube a responsabilidade a organizar o fluxo de 

atendimento e agenda, agendar exames extra-muro e consultas com 

especialistas. 

 De posse do esboço do novo protocolo interno, foi realizada uma 

reunião com os representantes da vigilância epidemiológica e ações 
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programáticas da Secretaria Municipal de Saúde, além dos representantes 

do Centro de Referência de Tuberculose do Município e representantes do 

laboratório responsável pelo processamento das amostrar de escarro. 

Desta reunião, resultaram alguns pactos, principalmente quanto ao 

aumento no número de exames de baciloscopia de escarro e radiografia de 

tórax que este novo protocolo iria demandar, o que ficou definido 

claramente após sensibilização dos gestores municipais.  

 O Complexo Penitenciário da Mata Grande possui atualmente 1213 

reeducandos em regime fechado, divididos em 926 indivíduos condenados 

e 287 indivíduos aguardando julgamento no ANEXO da unidade prisional. 

Considerando a grande rotatividade dos presos ainda não julgados e a 

escassez de profissionais de saúde, ficou estabelecido que a triagem fosse 

realizada apenas com os recuperandos já condenados. A saber, a 

Penitenciária de Rondonópolis possui uma equipe multiprofissional 

formada por 2 enfermeiros, 2 psicólogos,  7 técnicos de enfermagem, 1 

nutricionista, 3 assistentes sociais, 2 farmacêuticos, 1 dentista, 2 auxiliares 

de saúde bucal e 5 médicos clínicos. 

  Após a criação do protocolo, a fim de garantir sua exequibilidade e 

efetividade, toda a equipe que participaria direta ou indiretamente no 

atendimento aos indivíduos ingressos na unidade prisional foram 

capacitados quanto às etapas sistematizadas e quanto aos 

direcionamentos exigidos para cada caso. Este momento foi extremamente 

importante, pois favoreceu a interação da equipe e contribui para a 

sensibilização de todos a respeito da importância de se identificar casos 

novos de tuberculose logo no ingresso ao sistema prisional uma vez que 

os profissionais que trabalham em prisões estão altamente susceptíveis ao 

contágio desta doença. 

É notável que, apesar de parecer que epidemias de tuberculose 

estão protegidas dentro das prisões por altos muros, essa fortaleza 

encontra-se cada vez mais fragilizada. Oliveira e Cardoso (2004) 

comentam que a tuberculose nos presídios não se limita exclusivamente 

aos detentos, afetando também aos funcionários do presídio e os 

familiares durante e após a detenção. 
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“Os muros são irrelevantes diante da trivialidade do 
movimento de indivíduos entre o sistema prisional e 
a comunidade. A infecção por tuberculose contraída 
na comunidade pode iniciar uma epidemia dentro de 
uma prisão, enquanto que a rota inversa de 
transmissão é igualmente possível” (OLIVEIRA E 
CARDOSO, 2004).  

  

 Neste sentido, Nogueira et al (2011), em estudo realizado com 

funcionários do sistema penitenciário de São Paulo, concluiu que a 

exposição frequente à bactéria da tuberculose vivenciado pelos 

profissionais que trabalham nesses ambientes, aumentam 

consideravelmente o risco de contágio e adoecimento.  

 Após a sensibilização e treinamento de todos os envolvidos, foi 

elaborada uma escala de profissionais que executariam a cada dois dias e 

sempre que necessário a triagem dos ingressos. Esta escala, para realizar 

a triagem propriamente dita, foi formada apenas pelos integrantes da 

equipe de enfermagem, supervisionada pelo enfermeiro da unidade.  

 No início da implantação da ação, várias dificuldades foram 

enfrentadas, entre elas, estava a grande demanda de presos que 

ingressavam na unidade, impedindo o cumprimento da meta estabelecida 

pelo Ministério da Saúde, que é o de triar todos os indivíduos nos 

primeiros sete dias de prisão. Com o passar dos dias, esta dificuldade foi 

vencida no momento em que a equipe se habitou com esta nova rotina e 

aperfeiçoou o serviço, tornando-o mais ágil e eficiente.  

 Outro obstáculo encontrado foi a triagem dos recuperandos que 

ingressam na unidade aos finais de semana, uma vez que o setor de saúde 

só funciona de segunda a sexta-feira. Diante desta situação, optou-se por 

escalar mais funcionários para a triagem na segunda-feira para suprir a 

demanda dos finais de semana e, desta forma, atingir a totalidade dos 

ingressos, inclusive aqueles provenientes de outras cidades, transferidos 

de outras unidades prisionais costumeiramente aos finais  de semana. 

 Sabe-se que nas unidades prisionais, a continuidade do tratamento 

de presos tuberculosos esbarra numa prática comum, que é a transferência 

inadequada de reeducandos entre as penitenciárias que também contribui 

para alta incidência e prevalência desta enfermidade dentro das prisões. 
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Esta transferência é realizada sem que os profissionais de saúde da 

Unidade Prisional (UP) sejam informados para que possam comunicar a 

equipe que vai receber o reeducando a respeito do tratamento. Quanto a 

esta prática, o Manual de recomendações para o controle da TB traz:  

 

“A fim de evitar a interrupção do tratamento, sistema de 
informação/comunicação ágil entre os serviços de saúde 
das diversas unidades prisionais deve ser estabelecido 
em razão das frequentes transferências das PPL. O 
paciente em tratamento supervisionado deve ser 
transferido para unidade prisional que possua ações de 
controle da tuberculose implantadas. O serviço de 
saúde da UP de origem deve comunicar à coordenação 
de saúde do sistema penitenciário e à UP receptora 
sobre a transferência do paciente” (BRASIL, 2011).  

 

Este mesmo manual diz que o serviço de saúde da UP receptora 

deverá realizar consulta nos sete primeiros dias após o ingresso do 

paciente na unidade para dar continuidade ao tratamento. Como 

preconizado pela legislação, o prontuário de saúde deve sempre 

acompanhar o paciente por ocasião das transferências entre as unidades 

prisionais. 

Valway et al.(1994) apud Oliveira e Cardoso (2004) afirmam que a 

demora em identificar e isolar sintomáticos ou suspe itos de terem 

tuberculose, as frequentes transferências, as falhas nos procedimentos de 

controle de infecções e as inadequações no tratamento são fatores que 

contribuem para a presença da tuberculose nas prisões. Observam, ainda, 

que as transferências de detentos entre prisões são comuns em todos os 

sistemas, e que as avaliações de saúde não são feitas rotineiramente 

antes da transferência. 

A alta taxa de transferência de reeducandos (17,7%), encontrada em 

um estudo realizado no sistema prisional Capixaba (MOREIRA et al, 2010) 

caracterizando a população carcerária como flutuante, reforça a ideia de 

que é uma prática comum e aponta problemas administrativos como 

rebeliões, superlotação e morosidade dos processos como principais 

causas desta alta taxa. 
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A transferência inadequada de reeducandos entre as unidades 

prisionais do país, certamente, implica em desvantagens e dificuldades 

para o controle e tratamento da tuberculose nas penitenciárias, trazendo 

graves consequências para os presos, familiares, profissionais e para toda 

a sociedade que, se já não tiveram, um dia terão contato com estes presos 

tuberculosos mal curados e multirresistentes.  

Apesar de todas as dificuldades, dentre os meses de março a junho 

de 2014, foi possível triar 88% (161indivíduos) de um total de 100% (183 

indivíduos) ingressantes na unidade prisional. Os 12% (22 indivíduos) 

restantes dos ingressos não foram triados devido a dificuldade de acesso 

da equipe de saúde, uma vez que foram classificados como sendo de alta 

periculosidade e estavam sob regime diferenciado.  

De todos os indivíduos triados após a implantação desta nova prática 

na Penitenciária da “Mata Grande”, nenhum foi diagnosticado com a 

doença, mesmo os que foram classificados como suspeitos e isolados, 

tiveram amostras de escarro negativas e radiografias de tórax não 

sugestivas para tuberculose. Foram identificados apenas 3 casos de 

tuberculose pulmonar em tratamento regular, transferidos de outras 

unidades prisionais que deram continuidade a terapia no mesmo dia em 

que passaram pela triagem.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ausência da triagem no momento do ingresso ao sistema prisional 

impossibilitava a identificação de casos novos e casos em tratamento para 

tuberculose pulmonar, aumentando as chances de contágio de outros 

presos, profissionais e familiares durante os dias de visita.  

A realização deste projeto de intervenção permitiu a criação e 

implantação de um protocolo de triagem do recuperando ingresso, o que 

fortaleceu as ações de controle e combate da tuberculose no interior na 

unidade prisional.  

O fortalecimento das ações de saúde e intersetoriais  que impactam 

diretamente nas principais razões da elevada incidência e prevalência da 

tuberculose no interior das prisões deve ser prioridade das agendas 

governamentais. 

Além disso, foi possível identificar casos em tratamento transferidos 

de outras unidades, e desta forma, evitar grandes períodos sem a 

medicação o que impede o aparecimento de formas resistentes de bacilos. 

É fundamental que as admissões e transferências de presos sejam 

previamente pactuadas comas equipes de saúde para que as providências 

sejam tomadas com vistas a evitar o abandono de tratamento, o contágio 

de outros grupos vulneráveis, melhorando as taxas de cura e diminuindo o 

risco da disseminação de novos focos da doença. 

Embora existam dificuldades por motivos de segurança, déficit de  

recursos materiais e humanos, e ou impedimentos específicos do sistema 

prisional, o estabelecimento desta nova prática certamente contribuirá para  

melhorar os índices de cura, evitar o abandono de tratamento e a 

multirresistência aos esquemas terapêuticos, diminuindo 

consideravelmente as taxas de prevalência e incidência da tuberculose no 

sistema penitenciário. 

Para mudar ainda mais esta realidade, é indispensável que se 

intensifiquem as ações para o aperfeiçoamento do sistema de informação e 

notificação da tuberculose no Sistema Prisional, transformando as 

unidades em fontes notificadoras do SINAN, para que se possam obter 

dados de morbidade e de mortalidade de forma rápida e confiável, de 
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maneira a tornar eficiente e eficaz o planejamento, a execução e o 

monitoramento das ações de saúde. 

Nada que se faça terá resultado satisfatório se as autoridades 

penitenciárias e judiciárias não assumirem uma atitude diferente à que ora 

se dispõem. O problema da tuberculose, e de outras transmissíveis, não 

será contornado nas unidades prisionais com a atuação isolada dos 

profissionais da área de saúde. Até que estas duas áreas de atuação 

consigam trabalhar em perfeita sintonia. 
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