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“...O essencial é saber ver 

Saber ver sem estar e pensar 

Saber ver quando se vê, 

E nem pensar quando se vê 

Nem ver quando se pensa 

Mas isso 

(Triste de nós que temos a alma vestida!) 

Isso exige um estudo profundo, 

Uma aprendizagem de desaprender”. 
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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi analisar o processo de implementação do Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário (PNSSP) em Minas Gerais e identificar as mudanças advindas desse novo 

contexto para os serviços de saúde oferecidos à população encarcerada desse Estado. Esse plano foi 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, contando com a participação ainda 

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

Saúde e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ele foi responsável por 

reorientar os serviços de saúde oferecidos às pessoas privadas de liberdade, conferindo um sistema 

organizado de ações sob a competência dos três entes federados, União, Estado e Município. Além 

disso, ele propôs um mecanismo de incentivo financeiro àqueles Estados que seguissem os seus 

requisitos. Assim, neste trabalho será analisada a relação que esse plano tem com o Sistema Único 

de Saúde, o novo modelo de prestação de serviços de saúde oferecido aos encarcerados, a sua 

implementação em Minas Gerais, os avanços ocorridos e os desafios enfrentados pelos diversos 

atores envolvidos nessa política pública. 

 

 

Palavras-chave: Atenção à Saúde – Estabelecimento Penal – Privado de Liberdade – Plano Nacional 

de Saúde no Sistema Penitenciário – Sistema Único de Saúde. 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 17 

2 O CONCEITO DE PRISÃO E OS DIREITOS DO APRISIONADO ........................................... 23 

2.1 O conceito de prisão ................................................................................................................. 23 

2.2 Os direitos do aprisionado ........................................................................................................ 26 

3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PRISIONAL DO BRASIL......................................... 30 

3.1 A população prisional de Minas Gerais ................................................................................... 31 

4 O PLANO NACIONAL DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO..................................... 38 

4.1 A lógica de funcionamento do SUS ......................................................................................... 39 

4.2 A lógica de funcionamento do PNSSP .................................................................................... 44 

4.3 A distribuição de competências no PNSSP.............................................................................. 46 

4.4 Financiamento das ações de saúde no PNSSP ......................................................................... 51 

4.5 Recursos humanos.................................................................................................................... 53 

4.6 Abrangência do PNSSP ........................................................................................................... 54 

5 A IMPLEMENTAÇÃO DO PNSSP EM MINAS GERAIS .......................................................... 57 

5.1 Situação anterior à implementação do PNSSP ........................................................................ 58 

5.2 O processo de qualificação de Minas Gerais ao PNSSP .......................................................... 62 

5.3 Avanços do PNSSP em Minas Gerais...................................................................................... 68 

5.7 Desafios do PNSSP em Minas Gerais...................................................................................... 73 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 80 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................. 83 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em que pese a existência de poucos estudos que revelam o atual perfil de morbidade 

e a condição de saúde por que passa a população carcerária do Brasil, a sociedade tem certa noção 

do quanto é desumano e de alto risco a convivência nos estabelecimentos prisionais.  

 

  A saúde no âmbito do cárcere tem sido marcada pela insalubridade, precariedade 

física e superlotação de celas, tornando aqueles ambientes com elevado índice de proliferação de 

doenças infecto-contagiosas. Atualmente, gestores que atuam no âmbito da administração prisional 

apontam para um alto nível de prevalência de doenças no sistema penitenciário brasileiro. Segundo 

a Coordenadora Técnica da Saúde no Sistema Penitenciário do Ministério da Saúde, em entrevista 

concedida à Agência Brasil, em julho de 2007, o aumento de doenças respiratórias, como a 

Tuberculose e a Pneumonia, é preocupante (apud MATTEDI, 2007). Além destas, ela revela 

também que há nos estabelecimentos penais outras doenças cujos índices de prevalência estão 

acima da média de todo o país, quais sejam: as doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

hepatites, dermatoses e problemas relacionados à saúde mental. Cabe ressaltar que o 

comportamento de risco assumido pelos presos, ao fazerem uso de drogas, não manterem a higiene 

pessoal e se relacionarem sexualmente sem prevenção, fazem com que o indivíduo egresso tenha 

resistência física e saúde gravemente fragilizadas (ASSIS, 2007, p. 1).  

 

Nesse sentido, diversas opiniões têm sido apresentadas por autores de diferentes 

ramos de conhecimento para justificarem a necessidade de intervenção do poder público na 

assistência de saúde dentro das prisões. 

 

Entre essas opiniões, é mister ressaltar as conseqüências graves que a falta de 

controle de doenças infecto-contagiosas pode causar para a sociedade. Um fator bastante 

preocupante é que essas doenças não ficam restritas aos muros das unidades prisionais, sendo 

levadas à sociedade pelos servidores penitenciários, por visitas íntimas e, evidentemente, pelo 

próprio egresso. Ainda de acordo com a Coordenadora Técnica da Saúde (apud MATTEDI, 2007), 

“a sociedade tem uma idéia que a doença está reclusa, as pessoas estão confinadas, a doença não”.  

 

Outra razão fundamental para que os governos se preocupem com as condições de 

saúde nas unidades prisionais está associada com a questão da reincidência criminal. Os relatórios 

epidemiológicos da Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial (DSAP), órgão componente da 



 

 

 

Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (SEDS), revelam que há grande prevalência 

de transtornos mentais no conjunto das pessoas encarceradas, alguns já se encontravam naquela 

situação antes do aprisionamento e outros apresentaram problemas devido às condições internas do 

cárcere. Diante dessa realidade, acredita-se que a boa condição psicossocial oferecida àqueles 

indivíduos pode ser um fator de recuperação e preparação para o retorno à sociedade. Em outras 

palavras, o atendimento biopsíquico, juntamente com aquele oferecido pelo assistente social, pode 

resultar na conscientização sobre o delito cometido e reconstruir um vínculo social, o que 

consequentemente poderá ser um elemento importante na tentativa de impedir que a pessoa volte 

para a vida do crime.  

Ao contextualizar a ressocialização, é necessária a existência de uma prática 

institucional que viabilize essas idéias, surgindo então a necessidade de 

desenvolvimento da idéia de reabilitação psicossocial como tecnologia promotora 

do diferencial de conduta a ser traçado (FERNANDES; HIRDES, 2006, pág. 22). 

 

Daí pode-se supor a existência de uma relação entre a reincidência criminal e os 

serviços de saúde oferecidos dentro das unidades prisionais. 

 

Diante desses dois argumentos descritos acima, é válido afirmar que as ações de 

saúde oferecidas às pessoas encarceradas repercute, de maneira indireta, também na salvaguarda de 

alguns direitos de toda a sociedade, tais como a otimização da saúde e da segurança pública. 

 

Não se pode deixar de mencionar, como outra justificativa, que o Poder Público tem 

dever de garantir boas condições de saúde naqueles ambientes a fim de coibir a dupla penalização 

do indivíduo que cometeu algum delito, obedecendo assim a vários dispositivos legais, sobretudo, à 

Lei de Execução Penal nº 7 210 de 1984, que prevê no inciso VII, do artigo 40, o direito à saúde por 

parte do preso, como uma obrigação do Estado. 

O que acaba ocorrendo é uma dupla penalização na pessoa do condenado: a pena de 

prisão propriamente dita e o lamentável estado de saúde que ele adquire durante a 

sua permanência no cárcere. Também pode ser constatado o descumprimento dos 

dispositivos da Lei de Execução Penal, a qual prevê no inciso VII do artigo 40 o 

direito à saúde por parte do preso, como uma obrigação do Estado (ASSIS, 2007, 

pág. 2). 

 

Na seara jurídica existem diversos diplomas legais que tratam do dever do Estado 

em prestar assistência de saúde à população como um todo. Embora muitos desses diplomas não se 

refiram especificamente à população encarcerada, seria contra-senso a exclusão do indivíduo, que 

apenas sofreu restrições do direito de ir e vir, da categoria de detentor de direitos vitais como a 

saúde. À guisa de exemplificação de normas que consolidam o direito de saúde aos aprisionados, 



 

 

 

identifica-se no âmbito internacional o papel importante que tem alguns dispositivos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais de 1976 e do Pacto de São José da Costa Rica de 1978. As Regras Mínimas para o 

Tratamento de Reclusos de 1955 é outro relevante instrumento com força de lei internacional que 

trata especialmente da forma de execução da pena e dos direitos garantidos aos privados de 

liberdade.  

 

Quanto às normas produzidas no Brasil responsáveis por garantir a boa condição de 

saúde aos presos, merece destaque a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 7 210 de 1984, ou Lei 

de Execução Penal; e, também, as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil de 1994.  

 

Todo esse conjunto de normas, algumas mais gerais e outras mais específicas, 

dispõe sobre a obrigação do Estado com relação à proteção da vida humana, oferecendo condições 

dignas de sobrevivência às pessoas, não excluindo o privado de liberdade.  

    

Não obstante terem sido promulgados durante o século XX esses diversos 

dispositivos normativos, percebeu-se no final do supramencionado século que grande parte dos 

estabelecimentos penais brasileiros ainda continuava bastante precária, em termos de condições 

físicas e serviços essenciais para a sobrevivência das pessoas que ali se encontravam. Foi devido a 

este descompasso entre lei e realidade que o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da 

Justiça, empenharam-se em desenhar e implementar no ano de 2003 o Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário (PNSSP), instituído pela Portaria Interministerial nº 1 777/2003. Tal plano 

reorientou os serviços de saúde oferecidos às pessoas encarceradas, conferindo um sistema 

organizado de ações sob a competência dos três entes federados, União, Estado e Município. Além 

disso, o PNSSP propôs um mecanismo de incentivo financeiro àqueles estados que seguissem os 

seus requisitos. 

 

 O Estado de Minas Gerais aderiu a esse plano em 2004, por intermédio, sobretudo, 

da Secretaria de Estado de Defesa Social e da Secretaria de Estado de Saúde (SES), e, a partir de 

então, o sistema penitenciário mineiro passou a receber recursos com vistas a seguir diretrizes 

estratégicas e, por via de conseqüência, tentar obter melhorias nos serviços de saúde oferecidos às 

pessoas privadas de liberdade. Sabe-se que diversas mudanças ocorreram desde 2004, no entanto, 

não se tem analisado o que de fato foi alterado a fim de atender às demandas de serviços de saúde 

daquela população-alvo. 



 

 

 

 

Nesse sentido, o que se pretendeu responder no decorrer desta pesquisa é de que 

maneira se deu o processo de implementação do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário 

em Minas Gerais, e que mudanças ele tem gerado na prestação de serviços de saúde aos indivíduos 

privados de liberdade. 

    

  No que tange às justificativas que se faz a esta pesquisa, afirma-se que ela 

proporcionou o levantamento de informações importantes sobre a prestação de serviços de saúde 

aos encarcerados de Minas Gerais. Nesse sentido, o conteúdo deste trabalho poderá ser aproveitado 

para um processo de análise e, até mesmo, de feedback do PNSSP. Cabe enfatizar que as 

informações produzidas no decorrer desta pesquisa poderão ser úteis também aos agentes decisores 

e gestores responsáveis tanto pela área de saúde como pela de segurança pública, pois, como se verá 

adiante, o PNSSP representa uma política intersetorial. Além disso, vale mencionar que esta 

pesquisa trata também da relação entre os níveis de governo no tocante às ações daquele plano, o 

que, consequentemente, é de interesse da União, Estados e Municípios. 

 

  O objetivo geral deste estudo foi, portanto, analisar o processo de implementação do 

PNSSP em Minas Gerais e identificar as mudanças advindas desse novo contexto para os serviços 

de saúde oferecidos à população encarcerada desse Estado. 

 

E para alcançar o objetivo geral, alguns passos foram seguidos por meio dos 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Verificou-se como é o arranjo de competências previstas no PNSSP para cada 

ente federado e seus respectivos órgãos na assistência de saúde aos presos; 

b) descreveu-se o processo de implementação do PNSSP em Minas Gerais, 

apontando, sobretudo, os atores envolvidos, as competências de cada um e os 

interesses em discussão; e 

c) por fim, levantaram-se informações sobre os avanços ocorridos na prestação de 

serviços de saúde aos privados de liberdade, bem como os desafios para 

melhoria da execução do PNSSP. 

 

Considerando os objetivos e a natureza do problema pesquisado, este estudo 



 

 

 

descreveu as relações existentes entre um plano de política pública de nível nacional e o que de 

fato tem sido realizado no âmbito do Estado de Minas Gerais e seus Municípios. Dessa forma, a fim 

de verificar o arranjo de competências previstas no PNSSP, a principal forma de obtenção de 

informações foi a pesquisa documental, sobretudo, da Portaria Interministerial nº 1 777/2003, 

responsável por instituir o PNSSP; e de vários outros textos oficiais pertinentes ao assunto 

publicados pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Como o PNSSP possui uma estreita 

relação com a lógica de funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), também foram 

pesquisadas Normas Operacionais Básicas e Normas Operacionais de Assistência de Saúde 

publicadas pelo Ministério da Saúde. 

  

 No que concerne à descrição do processo de implementação do PNSSP em Minas 

Gerais, o método de pesquisa se desenvolveu com base, além de em textos oficiais publicados pelos 

governos federal, estadual e municipal, também em informações registradas por cada órgão em 

função das atividades desempenhadas, como por exemplo, relatórios técnicos e de gestão. Outro 

procedimento de fundamental importância nesta fase da pesquisa foi a realização de entrevistas 

com: 1 (um) servidor da SEDS, 1 (um) servidor da SES e 3 (três) servidores da Prefeitura 

Municipal de Ribeirão das Neves - sendo um destes médico e dois pertencentes ao quadro 

administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. Cabe ressaltar que a cidade de Ribeirão das Neves 

foi escolhida como objeto de análise a fim de se verificar o modo de inserção do governo local no 

plano, e, dessa forma, a sua escolha levou em conta o fato de lá se encontrar o maior número de 

pessoas encarceradas do Estado, sendo considerada pólo prisional de Minas Gerais. Esse município 

possui em seu território 5 (cinco) estabelecimentos penais, entre estes, 3 (três) masculinos, 1 (um) 

feminino e 1 (um) de apoio médico, abrigando, dessa forma, um total de 4.356 pessoas adultas 

privadas de liberdade, de acordo com informações de fevereiro de 2008 fornecidas pela 

Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas, órgão componente da SEDS. 

 

 Com o objetivo de levantar informações sobre os avanços do PNSSP em Minas 

Gerais, bem como sobre os desafios enfrentados, utilizaram-se, além de relatórios e entrevistas com 

as pessoas supramencionadas, também entrevistas com funcionários de um estabelecimento penal. 

Assim, para que se mantivesse uma coerência metodológica foi escolhido o Presídio Inspetor José 

Martinho Drumond por estar situado em Ribeirão das Neves e, também, por ser uma das maiores 

unidades prisionais em população encarcerada do Estado, possuindo em fevereiro de 2008 1.561 

privados de liberdade. Nesse sentido, foram extraídos relatos do Diretor de Atendimento e 

Ressocialização, de 1 (um) profissional do núcleo de saúde, 1 (um) funcionário pertencente ao 



 

 

 

quadro administrativo e 3 (três) agentes de segurança. 

 

 A estrutura do presente trabalho foi dividida em 6 (seis) capítulos, sendo o primeiro 

esta introdução, onde são abordados o tema, o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos 

geral e específicos; e a metodologia utilizada. O segundo capítulo trata da evolução do conceito de 

prisão e da consolidação dos direitos do aprisionado. O terceiro capítulo traz a caracterização da 

população prisional brasileira, ressaltando a situação dos encarcerados em Minas Gerais. O quarto 

versa sobre o desenho do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, explicitando a sua 

relação com o Sistema Único de Saúde, as competências dos entes federados, as fontes de 

financiamento, os recursos humanos envolvidos na execução das ações e a abrangência do plano. 

No quinto capítulo, trata-se do processo de implementação do PNSSP no Estado, descrevendo a 

situação anterior ao plano, o modo como se deu a qualificação de Minas ao plano, os avanços que se 

destacaram e os desafios para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos ao encarcerado. 

Finalmente, o sexto e último capítulo trouxe as considerações finais, ressaltando os principais 

pontos analisados no desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 



 

 

 

2 O CONCEITO DE PRISÃO E OS DIREITOS DO APRISIONADO 

 

2.1 O conceito de prisão 

 

 Sabe-se que a prisão sempre fez parte da história da humanidade, contudo, ela 

apresentou ao longo do tempo diversas funções e características, de acordo com cada sociedade, e 

se desenvolveu até os conceitos modernos, em que as idéias de tratamento, recuperação e reinserção 

social são essenciais para descrever esta nova interpretação.  

 

 Na Antiguidade as sanções realizadas pelas autoridades eram impostas quase que 

exclusivamente por castigos corporais, como por exemplo, a tortura física e a pena de morte. A 

prisão nada mais era do que um estabelecimento para que o acusado aguardasse o seu julgamento 

ou sentença de morte. Em outras palavras, o aprisionamento, por si só, não possuía uma índole 

punitiva (LEAL, 2001, p. 33). 

 

Já na Idade Média, um fenômeno marcante foi o desenvolvimento de algumas 

experiências de prisões por meio da Igreja Católica. Naquela época, os monges considerados 

rebeldes ou infratores eram castigados por meio do recolhimento obrigatório em estabelecimentos 

denominados penitenciários, conforme descreve Leal (2001, p.33). Assim, os monges eram 

confinados para que se arrependessem dos seus pecados e se reconciliassem com Deus. Nesse 

sentido, deu-se início a uma concepção punitiva para a prisão, somando-se àquelas outras maneiras 

de se punir que eram os castigos físicos e a pena capital. 

 

Em face das grandes mudanças econômicas no início da Idade Moderna, com o 

aparecimento da sociedade industrial e o desenvolvimento do capitalismo, as cidades européias 

passaram a enfrentar o inchaço do contingente populacional além das condições de pobreza e 

miséria advindas de tal contexto. Diante disso, o número de infratores crescia exponencialmente e 

as penas de mutilações corporais e de castigos físicos não mais surtiam efeitos no sentido de reduzir 

a delinqüência ou desvios de conduta socialmente imposta (RUSHE; KIRCHHEIMER, 2004, p.58), 

o que obrigou às autoridades de determinadas cidades a defenderem a idéia de que a privação de 

liberdade poderia ser uma maneira específica de punição, conferindo o caráter de substituição para 

as penas de mutilações e morte. 

 



 

 

 

Outro fato marcante foi que, segundo Rushe e Kirchheimer (2004, p. 80), durante o 

século XVI utilizaram-se muito em Londres as denominadas “Houses Of Correction” como 

estabelecimentos responsáveis por limpar as cidades de vagabundos, mendigos e prostitutas, e que 

apesar de não serem consideradas prisões, pode-se dizer que já possuíam raízes destas, haja vista 

que se verificavam ali castigos corporais, ensino religioso e labor contínuo. Essas “casas de 

correção” eram uma medida de caráter repressivo, imediatista e ligada ao desenvolvimento 

capitalista, posto que naqueles locais eram oferecidos empregos com salários reduzidos, além de 

treinamentos para qualificar trabalhadores sob forte regime disciplinar. É mister ressaltar que as 

condições físicas, de higiene e de alimentação naquelas casas eram das mais precárias, onde o 

convívio humano era caracterizado pela promiscuidade, surtos constantes de doenças e também por 

violência entre os abrigados. 

 

O desenvolvimento fabril e, consequentemente, a expansão em grande escala das 

indústrias, fez com que aos poucos as “Houses Of Correction” perdessem o seu valor econômico, 

todavia a experiência do funcionamento desses estabelecimentos fez com que se consolidasse a 

idéia da importância dos dispositivos disciplinares, do trabalho e da capacitação no âmbito das 

prisões, aproximando-se dessa maneira do sentido correcional da pena. 

 

Percebe-se com isso que o desenvolvimento econômico das sociedades impulsionou 

gradualmente o surgimento de novos métodos de punição, sobretudo, a partir do século XVII. 

Antes do século XVII, a prisão era apenas um estabelecimento de custódia, em que 

ficavam detidas pessoas acusadas de crime, à espera da sentença, bem como 

doentes mentais e pessoas privadas do convívio social por condutas consideradas 

desviantes, (prostitutas, mendigos, etc) ou questões políticas. No final do referido 

século, a pena privativa de liberdade institucionalizou-se como principal sanção 

penal e a prisão passou a ser, fundamentalmente, o local da execução das penas 

(MIRABETE, 2000, p. 19). 

 

 No final do século XIII e início do XIX foi muito adotado por alguns países, 

especialmente europeus, o sistema celular ou de confinamento solitário. Este modelo de prisão era 

baseado no regime de isolamento, em celas individualizadas e de tamanho reduzido. O isolamento 

era nos três turnos e não havia atividades laborais, nem mesmo visitas, com exceção do capelão, do 

diretor e de pessoas que tomavam conta da unidade prisional (LEAL, 2001, p. 35). Esse sistema, 

contudo, não apresentou resultados satisfatórios, já que a saúde física e psíquica dos apenados 

foram afetadas, o que não os preparava para o convívio externo. 

 

 Nesta mesma época, despontaram-se alguns teóricos empenhados em propor medidas 



 

 

 

reformadoras do Direito Criminal, ressaltando a importância de se criar normas que definissem as 

condições mínimas de vida dentro dos estabelecimentos penitenciários. No entanto, foi no ano de 

1872, em Londres, que se promoveram vários Congressos Internacionais Penitenciários, por meio 

dos quais se desenvolveu a Ciência Penitenciária, na qual o objeto de estudo central eram as causas 

e efeitos no âmbito do aprisionamento (RITA, 2007. p. 32). Nessa linha de raciocínio, a 

penitenciária deveria utilizar medidas reformadoras e terapêuticas para com os criminosos, sendo 

uma das principais a atividade laboral. 

 

 Ainda no século XIX, ascendeu-se outro sistema que era o denominado misto, o qual 

foi muito aceito nos Estados Unidos. Neste modelo de prisão, a pessoa era mantida isolada apenas 

durante a noite, e no período do dia podia conviver em comum com os outros aprisionados, sob 

rigoroso silêncio e normas punitivas para condutas inadequadas (LEAL, 2001, p. 36). Da mesma 

forma como o sistema celular, o modelo misto não se mostrou, ao longo do tempo, tão eficaz, 

abrindo espaço para outras alternativas. 

 

 Logo surgiram os sistemas progressivos, nos quais a conduta e o trabalho do 

aprisionado eram utilizadas como parâmetro de avaliação em um processo decrescente, alguns de 

três, outros de quatro etapas. Aqui se propunha a preparação gradativa para a vida em liberdade, 

com tratamento humanitário, sem castigos corporais, com trabalho remunerado e orientações sobre 

a execução da pena. “A progressividade dependia do binômio conduta/trabalho do preso, o qual 

recebia marcas ou vales que o autorizavam a passar de uma fase ou subfase a outra, menos 

rigorosa” (LEAL, 2001, p. 37). 

 

 O sistema progressivo foi e continua sendo utilizado por grande número de países, 

inclusive pelo Brasil, já que o Código Penal brasileiro de 1940 o recepcionou com algumas 

especificidades de acordo com a realidade nacional. No Brasil existe também, para fins de análise 

da progressão, o processo de classificação do aprisionado e a programação individual de 

ressocialização (PIR), os quais são realizados por uma comissão técnica multidisciplinar. Em outras 

palavras, o preso é acompanhado por profissionais que trabalham dentro do estabelecimento penal, 

sendo registradas todas as suas condutas, atividades desenvolvidas e condições biopsíquicas. 

 

 Diante da perspectiva histórica descrita, verificou-se que o conceito de prisão, bem 

como os seus propósitos, foram intensamente modificados, passando de uma finalidade que era 

apenas de custódia para a de pena propriamente dita, com caráter de punição, intimidação e, 



 

 

 

sobretudo, de ressocialização, a fim de que a pessoa delinquente não volte à reincidir. 

 

2.2 Os direitos do aprisionado 

 

Não obstante a prisão implicar legalmente apenas a perda de alguns direitos e 

liberdades pessoais, como por exemplo, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de 

associação e a liberdade de votar e ser votado, frequentemente, na prática essa condição acaba por 

resultar na violação de direitos humanos essenciais. Atualmente, existem diversos doutrinadores, 

jurisprudências e dispositivos com força de lei que tratam do dever do Estado em garantir que as 

condições do aprisionamento não se transformem em penas suplementares e que a pena de privação 

de liberdade esteja, de fato, compatível com os direitos humanos fundamentais. Afinal, “a pena não 

pode passar da pessoa do delinqüente” (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, Artigo 5º, 3). 

 

No século XX, a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 24 de 

outubro de 1945, assim como a elaboração por esta da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

em 1948, foram a mola propulsora para surgimento de várias diretrizes e dispositivos legais 

voltados para as pessoas que se encontram em privação de liberdade, em condições degradantes e 

sob tratamento desumano. 

 

Sendo assim, pela primeira vez foi estabelecido e ratificado por todos os países 

componentes da ONU (2001) que “Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento cruel, 

desumano ou degradante” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, 

Artigo 5º). 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é, até hoje, um valioso instrumento 

responsável por consagrar uma série de direitos civis, políticos e sociais, dentre os quais o direito à 

educação, assistência social e o direito a um padrão de vida mínimo que assegure saúde e bem estar 

ao indivíduo, não podendo excluir o aprisionado.  

 

Além dessa carta, também foi adotado pela Assembléia Geral da ONU o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o qual passou a vigorar a partir de 3 de 

janeiro de 1976. De acordo com esse instrumento, ficam garantidos à pessoa humana vários 

direitos, entre os quais se destacam (apud KOLKER, 2001, p. 16): 



 

 

 

 

a) ganhar a vida mediante trabalho livremente aceito; 

b) remuneração justa; 

c) nível de vida adequado; 

d) educação; 

e) desfrutar do mais elevado nível possível de saúde física e mental. 

 

No Brasil esse pacto apenas passou a vigorar a partir do dia 6 de dezembro de 1992, 

ano no qual foi ratificado e promulgado.  

 

No âmbito da América, destaca-se a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

ou também denominado de Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor em 1978, por 

meio da promulgação pela Organização dos Estados Americanos (OEA), mas só foi ratificado pelo 

Brasil também em 1992. De acordo com ele: “Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas 

ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com 

o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano” ( apud KOLKER, 2001, p. 20). 

 

Ademais, de acordo com a reforma penal internacional, ocorrida no ano de 1996 em 

Lisboa:  

(...), os serviços prisionais têm o dever de velar para que os estabelecimentos 

prisionais sejam locais de segurança, tanto para a população reclusa que aí é 

obrigada a viver, como para o pessoal prisional que aí tem de trabalhar. Ambos 

devem estar protegidos contra todas as formas de violência e contra todo o tipo de 

ameaça à vida e à saúde, venha elas de onde vierem. Também a comunidade tem o 

direito de ver os seus membros protegidos das atividades perniciosas dos reclusos. 

(REFORMA PENAL INTERNACIONAL, 1996, p.22). 

   

  Há também outro relevante instrumento que trata especialmente de normas 

responsáveis por estabelecer os princípios e regras de uma boa organização penitenciária, 

denominado Regras Mínimas de Tratamento dos Reclusos. Esse instrumento foi adotado pelo 

Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos 

Delinqüentes, realizado em Genebra em 1955, e aprovado pelo Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas. Assim, quanto aos serviços médicos, esse diploma legal preconiza que a regra é que 

cada estabelecimento penitenciário deve dispor dos serviços de pelo menos um médico qualificado, 

que deverá ter alguns conhecimentos de psiquiatria. Os serviços médicos devem ser organizados em 

estreita ligação com a administração geral de saúde da comunidade ou da nação. 

 



 

 

 

  No que se refere à produção legislativa exclusiva do Brasil, deve-se destacar a 

Constituição Federal de 1988 que traz normas claras sobre direitos fundamentais do ser humano, 

sobre o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e aquelas especificamente 

relacionadas aos direitos das pessoas privadas de liberdade. Em seu artigo 5º está disposto que todas 

pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, entre outros, a 

inviolabilidade do direito à vida. Além disso, a Carta Magna preconiza que não haverá penas cruéis 

e é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 

 

  No campo da saúde, percebe-se um avanço significativo do constituinte ao ampliar o 

direito aos serviços de saúde oferecidos pelo poder público. O acesso passou a ser garantido de 

modo universal e igualitário, abarcando as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação, 

conforme revela o art. 196 da Constituição Federal.  

 

A Lei nº 7 210 de 1984, denominada Lei de Execução Penal, está entre as normas 

que discorrem de maneira mais detalhada sobre o cumprimento de pena, ressaltando a forma de 

aplicação da mesma, os tipos de assistência interna, bem como os direitos e deveres de cada 

indivíduo preso. Nela está previsto que a assistência ao aprisionado será material, de saúde, jurídica, 

educacional, social, e religiosa. O atendimento à saúde do detento é caracterizado por esta lei, em 

seu artigo 14, como preventivo e curativo, compreendendo a área médica, farmacêutica e 

odontológica. No caso em que não houver estrutura e aparelho para promover os serviços de saúde, 

esta será prestada em local externo próprio, mediante autorização da direção do estabelecimento. 

 

  Finalmente, não se pode deixar de mencionar as Regras Mínimas para o Tratamento 

do Preso no Brasil, formalizadas e aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, em 17 de outubro de 1994. Este conjunto de normas disciplina de maneira 

pormenorizada diversas condutas a serem seguidas pela administração penitenciária, e estabelece 

direitos essenciais para o cumprimento de pena. Entre esses direitos, o artigo 3º assegura ao preso o 

respeito à sua individualidade, integridade física e dignidade pessoal. Assim como outros diplomas 

legais estabelecem, a assistência de saúde deverá ser de caráter preventivo e curativo, 

compreendendo atendimento médico, psicológico, farmacêutico e odontológico. 

 

  Cabe ressaltar que após o cumprimento da pena é desvantajoso para a sociedade que 

os reclusos voltem para a sociedade com mais propensão ao crime. E isso pode se tornar cada vez 

mais habitual se as pessoas encarceradas, que são mais vulneráveis, sofrerem constantes violações 



 

 

 

de direitos humanos. A pena jamais deve perder o seu caráter punitivo e intimidador, mas, além 

desses elementos, é preciso dar ênfase nas formas de combate à reincidência criminal. E uma dessas 

formas é propiciar ao aprisionado uma boa condição de saúde física e mental a fim de que seja 

construído um novo vínculo social.  

 



 

 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PRISIONAL DO BRASIL 

 
  Não bastasse a condição sócio-econômica degradante no Brasil de um número 

expressivo de pessoas em liberdade, quando o indivíduo marginalizado pela sociedade, que cometeu 

algum tipo de delito, é colocado nos atuais cárceres, que deveriam servir de centro de recuperação e 

ressocialização, as suas condições vitais tornam-se ainda piores. Hoje, a realidade das prisões, não 

apenas de Minas Gerais, mas como de todo o Brasil é marcada pelas superlotações, condições de 

higiene insalubres, ambientes violentos e, muitas vezes, pela falta de tratamento de saúde necessário 

e digno conforme preconizam diversos dispositivos normativos (KOLKER, 2001, p.57).  

 

  Segundo dados de dezembro de 2007 do Departamento Penitenciário Nacional 

(DPEN), o Brasil já possui mais de 420 mil presos em seus cárceres, sendo que esse quantitativo 

está contido em pouco mais de 262 mil vagas (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2007).  Apesar de as 

taxas de encarceramento do Brasil (191/100 mil habitantes em 2005) estarem distantes das maiores 

mundiais (EUA, 738/100 mil; Rússia, 600/100 mil), elas aumentaram em 44% desde 2001 

(SÁNCHES, DIUANA, 2006). 

 

  A população penitenciária brasileira é composta, predominantemente, por adultos 

jovens: homens pardos, solteiros e com menos de 30 anos de idade. São, em sua grande maioria, 

pobres e condenados pelos crimes de furto e roubo. Poucos entre eles possuem o Ensino 

Fundamental completo. Uma porcentagem relativamente pequena possuía profissão definida 

anteriormente à prisão, caracterizando uma situação de exclusão social anterior ao seu ingresso no 

Sistema Prisional. Além disso, ao menos 7 em cada 10 que são soltos, voltam para a prisão  e 

comumente associam seus atos delituosos à situação de desemprego e pobreza em que se encontram 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2007).  

 

  A distribuição dos presos por Estado é desproporcional. Os estados de São Paulo, 

Minas Gerias, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul juntos contabilizam em torno de 65% da 

população carcerária nacional. O custo médio mensal de um preso para o Estado também varia 

muito de uma unidade federada para outra, retratando realidades diferenciadas de confinamento e 

assistência a essa população (FERNANDES, 2004). 

 

  No que tange às condições de saúde das pessoas aprisionadas verifica-se um contexto 

crítico e preocupante. Não obstante a inexistência de dados gerais e mais recentes, sabe-se que há 



 

 

 

um percentual elevado de portadores de HIV naquela população. Em alguns estados a 

contaminação por este vírus chegou à 20% dos presos. Os livros de registro que a Human Rights 

Watch examinou na Casa de Detenção, em São Paulo, demonstravam que quinze dos setenta e oito 

dos exames de HIV feitos em setembro de 1997 tiveram resultados positivos, ou seja, 19% dos 

presos examinados tinham o vírus. (CORREIO DA PARAÍBA, 1997). 

 

  Outro problema verificado dentro dos estabelecimentos penais consiste na 

transmissão da Tuberculose (TB). Em uma pesquisa realizada pela Secretaria de Administração 

Penitenciária do Rio de Janeiro, em 2005, a taxa de incidência de TB foi de 3.532/100 mil, o que 

representou 30 vezes superior à do Estado. Estudos de rastreamento de casos por exame radiológico 

do tórax realizados desde 2002 mostraram prevalências entre 4,6% e 8,2% de acordo com as prisões 

estudadas (SÁNCHES, DIUANA, 2006). De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que pelo 

menos 10% têm Sífilis, e mesmo percentual vale para Hepatite C. Também há entre os presos “uma 

grande incidência de Hanseníase e Pneumonia” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

 

3.1 A população prisional de Minas Gerais 

 

 
Em 1999, o Sistema Prisional de Minas Gerais era gerenciado pelas antigas 

Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos (SEJDH) e Secretaria de Estado da 

Segurança Pública (SESP). Esta, embora sua missão institucional fosse, tão exclusivamente, de 

polícia judiciária, acabou por desempenhar também, na prática, a tarefa de custodiar presos, o que 

pertencia legalmente à SEJDH. Havia naquele ano em todo o Estado 14.765 pessoas adultas 

privadas de liberdade, sendo que 74% desses indivíduos estavam confinados nas cadeias públicas 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1999, p. 7). A SEJDH era o órgão responsável pelas oito 

penitenciárias, duas casas de albergado e dois hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico 

existentes em Minas Gerais. Já a SESP tinha a competência de administrar todas as 175 cadeias 

púbicas que se distribuíam no território estadual (PINTO, 1998).  

 

Tabela 1 - Situação carcerária em Minas 

Gerais / jun. 1999 

Secretaria População carcerária 

SEJDH 3795 26% 

SESP 10970 74% 

Total 14765 100% 

Fonte: SEJDH e SESP. Consolidação FJP. 



 

 

 

 

No ano de 2003, com o início do Governo Aécio Neves, ocorreu a fusão da SEJDH 

e SESP, formando um único órgão denominado Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS). No 

entanto, a duplicidade de gerenciamento do sistema prisional mineiro persistiu tendo em vista que 

as cadeias públicas ficaram sob a administração da Polícia Civil e os demais estabelecimentos sob a 

competência da SEDS. Atualmente, esta Secretaria continua atuando com a mesma nomenclatura, 

todavia, diante de um contexto prisional bem diferente daquele de 1999.  

 

Estudos têm revelado que a taxa de encarceramento no Brasil tem crescido 

significativamente nos últimos anos, e o Estado de Minas Gerais tem acompanhado este ritmo 

também. Entre 2003 e 2007 a população prisional do Estado cresceu 60,52%, uma média de 

crescimento de 15% ao ano, como mostra o Gráfico 1. 

  

Gráfico 1 – Taxa de encarceramento por 100 mil habitantes de 

Minas Gerais e Brasil / 2002-2007 

 

            Fonte: Subsecretaria de Administração Prisional, SEDS. 

 

Segundo Sapori (2007, p. 166), esse fenômeno de crescimento da taxa de 

encarceramento em Minas Gerais, apresentado no Gráfico 1, pode ser explicado pela atenção 

especial com que foi tratada a área de segurança pública a partir de 2003 pelo Estado. O sistema 

prisional passou a ser um dos eixos prioritários na agenda governamental, recebendo vultosos 

investimentos para construção de unidades prisionais, reformas, compra de equipamentos, 



 

 

 

contratação de agentes de segurança e capacitação dos mesmos. Isso, consequentemente, ampliou 

o número de vagas e, ao mesmo tempo, propiciou mais segurança nos estabelecimentos penais. 

 

Entre outros fatores que explicam esse aumento da taxa de encarceramento, pode ser 

identificado também o incremento da operacionalidade da ação policial realizado nos últimos anos 

pelo governo estadual. Tanto a Polícia Militar como a Civil passaram a atuar dentro de um contexto 

organizacional mais favorável, tendo em vista que foram realizados aperfeiçoamentos na forma de 

trabalho dessas corporações, no quadro de pessoal, na infra-estrutura, entre outros. Em outras 

palavras, verificou-se um relativo aumento da eficiência da ação policial, notadamente, a 

investigativa e a ostensiva.  

A política de segurança pública adotada em Minas Gerais enfatizou a integração 

das organizações policiais, bem como o investimento em pessoal e em infra-

estrutura logística como pré-requisitos para o estabelecimento da operacionalidade 

tanto no âmbito do policiamento ostensivo quanto no âmbito do policiamento 

investigativo (SAPORI, 2007, p. 170). 

        

Dessa forma, foi possível atender com mais agilidade as demandas de segurança da 

população, bem como prender um número relativamente maior de pessoas que se envolve no crime.   

Nessa linha de raciocínio, explana Sapori (2007, p. 175): “O incremento da produtividade 

operacional da polícia ostensiva a partir de 2003 veio acompanhado de um aumento da taxa de 

detenção nas ocorrências de crimes violentos”. 

 

Entre o ano de 2003 e início de 2008, o número de pessoas privadas de liberdade 

evoluiu para 38.832, conforme mostra o Gráfico 2, sendo que para abrigar todo esse contingente 

encarcerado, o governo de Minas Gerais possuía 55 unidades prisionais subordinadas à SEDS, entre 

as quais 31 presídios, 15 penitenciárias, 4 complexos penitenciários, 2 casas de albergado, 2 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico; e 1 centro de observação médico e pericial, como 

mostra a Tabela 2. Ademais, o número de cadeias públicas, ou seja, aqueles estabelecimentos penais 

subordinados à Polícia Civil, cresceu para 321, segundo dados fornecidos por esta instituição em 

fevereiro de 2008.  

       

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 2 – Evolução da população prisional de Minas Gerais / 

2003-2008 

 

       Fonte: Subsecretaria de Administração Prisional, SEDS.  

                  

 

Gráfico – Evolução do número de unidades prisionais da 

SEDS / Minas Gerais / 2004-2008 

 

   Fonte: Subsecretaria de Administração Prisional, SEDS. 

  Elaboração do autor. 

 

         



 

 

 

Tabela 2 - Número de estabelecimentos penais 

subordinados à SEDS / Minas Gerais / 

fev. 2008 

Estabelecimento Penal Quantidade 

Casas de Albergado 2 

Complexos Penitenciários 4 

Hospitais 3 

Penitenciárias 15 

Presídios 31 

Total 55 
Fonte: Superintendência de Articulação 

Institucional e Gestão de Vagas, SEDS. 

Elaboração do autor. 

 

Percebe-se diante desta nova realidade que o número de pessoas que se encontram 

encarceradas nas cadeias públicas foi reduzido para 39,09% do total de indivíduos adultos presos 

em todo o Estado em fevereiro de 2008. Isso se deu, sobretudo, porque a antiga Secretaria de Estado 

de Justiça e Direitos Humanos iniciou um processo, que foi continuado pela Secretaria de Estado de 

Defesa Social, de transferência dos presos das cadeias públicas para os presídios e penitenciárias. 

Nos casos em que as cadeias apresentavam estrutura física viável, estas foram transformadas em 

presídios – subordinados a SEDS – com vistas a obter um maior controle da segurança prisional e 

proporcionar aos privados de liberdade atividades de ensino, profissionalização, trabalho e 

atendimento de saúde durante o cumprimento da pena. 

 

  A Tabela 3 revela que a maior parte da população encarcerada nos estabelecimentos 

penais da SEDS, em fevereiro de 2008, encontrava-se nos presídios, locais estes que apresentavam, 

consequentemente, o maior déficit de vagas.  

    

             



 

 

 

Tabela 3 - Distribuição de presos por estabelecimento penal 

da SEDS / Minas Gerais / fev. 2008 

Estabelecimento penal Ocupação  Capacidade 
Presos 

excedentes 

Casa de albergado 152 128 24 

Complexo penitenciário 2.314 2.195 119 

Hospital 369 449 0 

Penitenciária 6.451 6.132 319 

Presídio 13.813 8.319 5.494 

Total 23.099 17.223 5.956 

Fonte: Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de 

Vagas, SEDS. Elaboração do autor. 

 

 

  No que tange à distribuição de presos por sexo nos estabelecimentos da SEDS, 

verifica-se que 94,58 % são do sexo masculino, sendo que 60,78 % destes estão nos presídios e 

28,17 % nas penitenciárias. Quanto às mulheres, a maior parte destas – 42,73 % – encontra-se nos 

presídios e em segundo lugar – 30,99 % - nos complexos penitenciários. 

 

Tabela 4 - Distribuição de presos por sexo e estabelecimento penal da 

SEDS / Minas Gerais / fev. 2008 

Estabelecimento Penal 
Homens presos Mulheres presas 

Ocupação  % Ocupação  % 

Casa de Albergado 152 0,70% 0 0,00% 

Complexo Penitenciário 1.926 8,82% 388 30,99% 

Hospital 336 1,54% 33 2,64% 

Penitenciária 6.155 28,17% 296 23,64% 

Presídio 13.278 60,78% 535 42,73% 

Total 21.847 100,00% 1.252 100,00% 

Fonte: Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas, SEDS. 

Elaboração do autor. 

  

Vale ressaltar também que essa população prisional é caracterizada por indivíduos 

solteiros, idade inferir aos 30 anos, com reduzida escolaridade – Ensino Fundamental incompleto –, 

cor declarada parda e oriundos de famílias de baixa renda, conforme revela o sistema integrado de 

informação penitenciária (INFOPEN, 2007) . 

 

De acordo com dados da Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial (DSAP), no 

que se refere à situação epidemiológica dos indivíduos confinados nas unidades prisionais da SEDS 



 

 

 

em dezembro de 2007, havia registradas 206 pessoas portadoras do vírus HIV, sendo 171 homens 

e 35 mulheres. Com relação à Tuberculose e Hepatite, doenças consideradas preocupantes em nível 

nacional, havia respectivamente 38 e 65 casos naquela mesma época. Quanto ao problema de 

Hipertensão Arterial, existiam 580 privados de liberdade sofrendo desta moléstia, sendo 495 do 

sexo masculino e 85 do feminino. Outro dado que se destaca no quadro epidemiológico das pessoas 

privadas de liberdade em Minas Gerais é que 500 tomavam medicação controlada para agravos da 

saúde mental. Isso porque é comum a presença entre eles de ansiedade, insônia e distúrbios leves 

que não caracterizam necessariamente transtornos psiquiátricos. Já quanto ao número de pessoas 

que possuíam transtornos psiquiátricos, existiam 159 com este problema. Cabe ressaltar que além 

dessas moléstias, havia também diversos casos de Dermatoses, Diabetes, Sífilis e Condiloma 

(SEDS, 2007). 

 



 

 

 

4 O PLANO NACIONAL DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

   

  Diante do contexto preocupante por que tem passado o sistema penitenciário 

brasileiro no que se refere às condições de saúde dos aprisionados, os Ministérios da Saúde e da 

Justiça, juntamente com a participação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, instituíram o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) por meio 

da Portaria Interministerial nº 1 777, de 9 de setembro de 2003.  

 

  A institucionalização do PNSSP se deu por meio de várias etapas, passando pela 

aprovação na Comissão Intergestores Tripartite
1
 (CIT), na 12ª Conferência Nacional de Saúde, no 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e, finalmente, pela inclusão no Plano 

Nacional de Saúde. 

 

  Para que os Estados fossem inseridos no PNSSP, alguns requisitos deveriam ser 

cumpridos, como por exemplo, a elaboração do Plano Operativo Estadual, a adequação física das 

unidades prisionais e a composição mínima das equipes de profissionais de saúde em cada unidade. 

Assim, após o cumprimento dos requisitos, os estabelecimentos penais adequados seriam 

registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), sendo reconhecidos então 

como prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

  A fim de atender ao propósito maior do PNSSP, que é contribuir para o controle e 

redução dos agravos mais frequentes à saúde da população penitenciária brasileira, foram traçadas 

algumas diretrizes estratégicas. Estas diretrizes estão pautadas pela assistência integral resolutiva, 

contínua e de boa qualidade às necessidades de saúde daquela população. Sendo assim, o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário visou: 

 

a) definir e implementar ações e serviços consoantes com os princípios e diretrizes 

do SUS; 

b) proporcionar o estabelecimento de parcerias por meio do desenvolvimento de 

ações intersetoriais; 

                                                      
1
 Esta comissão consiste em uma instância colegiada composta por representantes das esferas de governo federal, 

estadual e municipal. Ela tem como objetivo primordial garantir meios operacionais para implementação do SUS, 

valendo-se da articulação técnica e negociada. É nesta comissão que se pactuam as prioridades e recursos destinados à 

assistência à saúde da população brasileira.  



 

 

 

c) contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, 

da organização dos serviços e da produção social da saúde; 

d) provocar o reconhecimento da saúde como um direito da cidadania; e 

e) estimular o efetivo exercício do controle social. 

 

  O acesso das pessoas privadas de liberdade às ações e serviços de saúde é legalmente 

definido por diversos dispositivos, como já foi descrito anteriormente. Contudo, além daqueles 

dispositivos, a Lei nº 8.080, de 1990, que regulamenta o SUS; e a Lei nº 8.142, de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, também, abarcam a população carcerária já 

que esta é considera pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como população 

residente de acordo com o local onde se encontram as unidades prisionais. Diante disso, a 

formulação do PNSSP não inovou ao oferecer serviços de saúde aos aprisionados, mas, sobretudo, 

criou uma agenda específica de política de saúde para aqueles que estão confinados em 

estabelecimentos penais. 

 

  Nesse sentido, para que se compreenda a forma de implementação do PNSSP, é de 

suma importância a explicação da lógica de funcionamento do Sistema Único de Saúde, já que este 

traça princípios e uma estrutura institucional que orienta a implementação daquele. 

 

4.1 A lógica de funcionamento do SUS  

 

  Com a implantação do Sistema Único de Saúde, previsto na Constituição Federal de 

1988 e, posteriormente, a publicação de Normas Operacionais Básicas (NOB’s) e das Normas 

Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS), foi consolidada uma série de princípios responsáveis 

por orientar a atenção à saúde da população brasileira. Estes princípios, segundo a Portaria nº 3 925, 

de 13 de novembro de 1998, são: Saúde como um Direito, Integralidade da Assistência, 

Universalidade, Resolutividade, Intersetorialidade, Humanização do Atendimento, e o Princípio da 

Participação. 

 

  A Saúde como um Direito é um princípio que revela a saúde como um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício, por meio de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva. 



 

 

 

 

A Integralidade da Assistência é compreendida como um conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada 

caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 

O Princípio da Universalidade dispõe que o acesso aos serviços de saúde é de toda a 

população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

 

A Eqüidade remete à igualdade na assistência à saúde, com ações e serviços 

priorizados em função de situações de risco e condições de vida e saúde de determinados indivíduos 

e grupos de população. 

 

No que tange à Resolutividade, esta preconiza eficiência na capacidade de resolução 

das ações e serviços de saúde, através da assistência integral resolutiva, contínua e de boa qualidade 

à população adstrita, no domicílio e na unidade de saúde, buscando identificar e intervir sobre as 

causas e fatores de risco aos quais essa população está exposta. 

 

O Princípio da Intersetorialidade determina que as ações devem ser integradas entre 

os serviços de saúde e outros órgãos públicos, com a finalidade de articular políticas e programas de 

interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos. 

 

No que se refere ao Princípio da Humanização do Atendimento, este dispõe sobre a 

responsabilização mútua entre os serviços de saúde e a comunidade e estreitamento do vínculo entre 

as equipes de profissionais e a população. 

 

 

  Finalmente, tem-se o Princípio da Participação, ou seja, deve-se prevalecer a 

democratização do conhecimento do processo saúde/doença e dos serviços, estimulando a 

organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social, na gestão do sistema.  

  

  Após serem verificados os princípios, deve ser destacada e compreendida a forma de 

funcionamento do SUS. Alguns autores afirmam que a sua lógica de funcionamento permitiu a 

criação de um novo modelo de prestação de serviços, baseado em redes, de forma descentralizada e 



 

 

 

regionalizada, em que os Estados e Municípios passaram a ter maiores responsabilidades de gestão 

(MARQUES; MENDES, 2002). A sua institucionalização não apenas incorporou novas instâncias e 

atores no processo de gestão, mas também ampliou novas relações interorganizacionais na seara das 

políticas de saúde. 

   

  A utilização das redes na administração pública favorece a formação de um campo 

organizacional capaz de gerar competências de gestão a fim de superar desafios impostos à atuação 

do Estado. Cabe ressaltar que, além de as redes proporem mudanças na organização do poder e no 

processo decisório, elas permitem a combinação de diferentes recursos (financeiros, políticos, 

conhecimento etc.) atingindo uma estrutura relativamente estável e com grau elevado de 

flexibilidade (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 68). 

 

  Os resultados positivos dessa forma de funcionamento são também apresentados pela 

melhoria do desempenho na provisão de bens e serviços, estabilização da governabilidade, 

desenvolvimento de mecanismos de intermediação de interesses plurais e criação de arenas 

decisórias mais igualitárias. 

 

  Nesse sentido, durante a institucionalização do SUS, constataram-se alguns avanços, 

como por exemplo, a criação das Comissões Intergestores (Tripartite e Bibartite); o funcionamento 

de Conselhos de Saúde com efeito deliberativo nos três níveis de governo; e o desenvolvimento de 

instrumentos de planejamento, como a Pactuação Programada e Integrada (PPI) e o Plano Diretor 

de Regionalização (PDR). Este arranjo institucional, além de possibilitar maior legitimidade e 

realismo às decisões, conferiu também maior velocidade nas respostas às demandas de saúde da 

população (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2003).  

 

  Para fins de conceituação, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é uma instância 

colegiada composta por gestores das três esferas de governo: federal, estadual e municipal. Já a 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é aquela criada nos Estados com a presença de gestores da 

Secretaria Estadual de Saúde, e de gestores dos Municípios representados pelo Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde (COSEMS).  Vale ressaltar que a composição dessas comissões é 

paritária, ou seja, não há diferença quanto ao número de representantes de cada ente federado. A 

finalidade primordial dessas instâncias é garantir meios operacionais para a implementação do SUS, 

utilizando-se da articulação técnica e negociada entre os atores envolvidos. Em outras palavras, são 

nestas comissões que se pactuam as prioridades e os recursos, assim como se definem as estratégias 



 

 

 

de descentralização e transferência de recursos e os instrumentos de planejamento e gestão 

compartilhada. 

A formalização das instâncias gestoras compartilhadas foi imprescindível para 

estabelecer um canal formal de negociação capaz de dar mais flexibilidade ao 

processo de descentralização, podendo levar em conta as particularidades regionais 

e a extrema diversidade de situações existentes no país (FLEURY; OUVERNEY, 

2007, p. 117). 

 

  No que concerne à PPI, a NOB 96 foi responsável por instituir este instrumento e 

reafirmar o conceito de organização em rede estabelecido pelo Sistema Único de Saúde. A PPI 

consiste num processo por meio do qual são definidas e quantificadas as ações de saúde para 

população residente em cada território, assim como realizados os pactos intergestores a fim de 

garantir o acesso das pessoas aos serviços de saúde. O seu objetivo é organizar continuamente a 

rede de serviços, conferindo transparência aos fluxos constituídos e estabelecer, com base em 

parâmetros pactuados, os limites de recursos financeiros para a assistência da população própria e 

das referências recebidas de outros Municípios (BRASIL, 2006). Ela tem sido de grande utilidade 

para o planejamento dos gastos, contudo “a sua imposição pelo governo federal faz com que ela não 

seja assumida com seriedade pelas demais esferas de governo” (11ª CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE SAÚDE, 2003). 

A Programação Pactuada e Integrada, aprovada pela Comissão Intergestores 

Bipartite, deverá nortear a alocação de recursos federais da assistência entre 

municípios pelo gestor estadual, resultando na definição de limites financeiros para 

todos os municípios do estado, independente de sua condição de habilitação 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE apud FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 

141). 

 

  Com relação ao PDR, este é um instrumento que insere planejamento como função 

primordial no processo de regionalização da assistência, integrando-o ao processo de 

territorialização. Ele organiza os territórios estaduais em regiões/microrregiões e módulos 

assistenciais, desenvolve redes hierarquizadas de serviços e estabelece mecanismos de referência e 

contra-referência intermunicipais, a fim de alcançar a integralidade da assistência e o acesso da 

população aos serviços de saúde, conforme as suas necessidades. A referência é a estratégia de 

encaminhar usuários para serviços de maior complexidade, previamente acordados, visando 

complementar a resolubilidade da unidade de saúde. Já a contra-referência é o ato formal de 

encaminhamento do usuário à unidade de saúde que o referiu, após resolução da causa da 

referência. A contra-referência deve sempre ser acompanhada das informações necessárias ao 

seguimento do usuário na unidade de origem.  

 



 

 

 

  Deve-se ressaltar que a elaboração do PDR é realizada sob a coordenação do gestor 

estadual e leva em conta os seguintes critérios, segundo a NOAS 01/01: 

 

  a) sanitários;  

  b) epidemiológicos; 

  c) geográficos;  

  d) sociais; e 

  e) de ofertas de serviços e de acessibilidade. 

 

  Além disso, o PDR deve considerar: 1) o diagnóstico dos principais problemas de 

saúde e das prioridades de intervenção; 2) a constituição de módulos assistenciais resolutivos, 

formados por um ou mais Municípios, que dêem conta do primeiro nível da média complexidade, 

visando garantir o suporte às ações de Atenção Básica; 3) os fluxos de referência para todos os 

níveis de complexidade e os mecanismos de relacionamento intermunicipal; e 4) o Plano Diretor de 

Investimentos, que procura suprir as lacunas assistenciais identificadas, de acordo com as 

prioridades de intervenção. 

 

  Outro fato relevante que despontou após a criação do SUS foi a utilização de Fundos 

de Saúde Nacional, Estaduais e Municipais, desenvolvendo a modalidade de repasse direto, fundo a 

fundo (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2003). Isso permitiu maior agilidade nas 

transferências e ao mesmo tempo proporcionou maior controle sobre as despesas governamentais. 

 

  Com relação ao modelo de organização da atenção, sabe-se que o SUS se encontra 

estruturado em três níveis hierárquicos complementares de atenção à saúde, quais sejam: 1) 

Primário ou Atenção Básica, 2) Secundário ou Atenção de Média Complexidade e 3) Terciário ou 

Atenção de Alta Complexidade.  

 

  Estudos recentes realizados pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) têm revelado 

que houve um aumento da cobertura dos serviços em todos os níveis de complexidade, com ênfase 

especial na Atenção Básica. 

A década de 90 foi marcada por grande investimento do Ministério da Saúde na 

universalização da atenção básica. Paralelamente, houve avanço no processo de 

municipalização e no estabelecimento de novas sistemáticas para o financiamento 

das ações e serviços de saúde, especialmente em nível da atenção básica 

(MARQUES e MENDES, 2002). 

 



 

 

 

  Esse avanço significativo foi possibilitado graças ao Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e, sobretudo, do Programa Saúde da Família (PSF). Este último 

programa, em especial, tornou-se muito adotado, pois a sua lógica vai além das práticas curativas, 

utilizando de formas de proteção e prevenção. 

 

  Nesse sentido, o objetivo do PSF refere-se à:  

reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao 

modelo tradicional de assistência, orientado para a cura de doenças no hospital. A 

atenção está centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente 

físico e social, o que vem possibilitando às equipes da Família uma compreensão 

ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além 

de práticas curativas (MERHY e FRANCO apud MARQUES e MENDES, 2002). 

 

   O PSF pauta, entre outros princípios básicos, na vigilância à saúde, na integralidade 

e hierarquização dos níveis de serviços do sistema local de saúde; e em equipe interdisciplinar, 

composta por um médico generalista ou médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde. 

 

  O Sistema Único de Saúde tornou-se, portanto, o modelo nacional de prestação de 

serviços de saúde que difundiu competências entre as três esferas de governo, criou arranjos 

interorganizacionais, e desenvolveu instrumentos de planejamento e programas de governo com 

vistas à integralidade e resolubilidade da assistência à população como um todo. 

 

4.2 A lógica de funcionamento do PNSSP 

    

  Na seção anterior foram descritos alguns institutos - instâncias colegiadas, 

instrumentos de planejamento e programas de governo - criados a partir de 1988 com a 

implementação do Sistema Único de Saúde. Esse novo arranjo institucional foi de grande 

importância para a elaboração e implementação do Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário, haja vista que este foi desenvolvido de acordo com a lógica de organização e 

concepção do SUS. 

   

  O PNSSP foi elaborado em conformidade com a discussão da organização de 

sistemas de saúde e preconizou, inclusive, o processo de regionalização da atenção. Além disso, ele 

considerou as competências de cada ente federado, conforme determina o SUS, criando um 

atendimento específico à pessoa privada de liberdade. 



 

 

 

      

Nessa linha de raciocínio, passe-se a compreender agora como é a lógica de 

funcionamento do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Dentro das unidades 

prisionais, esse plano preconiza que deverá haver a reforma e a equipagem das unidades prisionais 

visando à estruturação de serviços ambulatoriais que atendam às necessidades de Atenção no nível 

Básico; no mínimo da assistência no nível da Média Complexidade (conforme NOAS/MS em seu 

Anexo III – Grupo 7); e componentes das urgências e emergências em saúde. E para tanto, equipes 

interdisciplinares deverão ser formadas, o que se revela semelhança com o Programa Saúde da 

Família, instituído pelo SUS. 

 

À guisa de conceituação, Starfield (2002, p.29) afirma que a atenção primária é 

aquela que lida com os problemas mais comuns e menos definidos. É uma abordagem que forma a 

base e determina o trabalho de todos os outros níveis de atenção. Ela é composta por atividades 

clínicas, como diagnóstico, prevenção, exames e várias estratégias para o monitoramento clínico. 

Assim, as razões de se ter escolhida apenas a atenção primária para ser ofertada dentro dos 

estabelecimentos penais não é tão difícil de compreender.  

 

Primeiro, pode-se afirmar que, financeiramente, seria inviável que o poder público 

instalasse estruturas físicas e equipamentos de atendimento especializado em cada unidade 

prisional. Ou seja, haveria um custo fixo muito grande, sem contar com os gastos com a 

manutenção daqueles equipamentos e salas de atendimento. 

 

Em segundo lugar, além de demandar um quadro de recursos humanos maior, 

também seria necessária uma estrutura hierárquica e organizacional mais complexa no 

estabelecimento penal. 

 

Em terceiro lugar, constata-se que a realidade dos cárceres brasileiros, com uma 

diversidade de moléstias, implica a necessidade especial de atuação dos médicos clínicos, cujos 

trabalhos lidam com uma variedade mais ampla de problemas. Como a atenção primária representa 

geralmente o primeiro contato entre o paciente aparentemente adoentado e o profissional de saúde, 

é de fundamental importância que o clínico esteja mais próximo do ambiente do paciente do que os 

especialistas, já que em posição melhor ele poderá avaliar o papel dos múltiplos e interativos 

determinantes da doença e da saúde.   



 

 

 

Comparada à Medicina subespecializada, a atenção primária é menos intensiva, 

tanto em capital, como em trabalho, e menos hierárquica em sua organização. 

Portanto, é inerentemente mais adaptável e capaz de responder às necessidades 

sociais de saúde em mudança (STARFIELD, 2002, p. 29). 

 

  Quanto aos atendimentos relativos à Atenção de Média e Alta Complexidade, o 

PNSSP dispõe que eles serão pactuados e definidos no âmbito de cada Estado em consonância com 

a Programação Pactuada e Integrada, com o Plano Diretor de Regionalização, e vinculados à 

aprovação da Comissão Intergestores Bipartite e do Conselho Estadual de Saúde (CES). 

 

  No que tange à definição da Atenção de Média Complexidade, a Norma Operacional 

de Assistência à Saúde - SUS 01/02 - a conceitua como o conjunto de ações e serviços 

ambulatoriais e hospitalares que visam a atender os principais problemas de saúde da população, 

cuja prática clínica necessite de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos 

de apoio diagnóstico e terapêutico.  

 

  Já a Atenção de Alta Complexidade é o conjunto de procedimentos que, no contexto 

do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços 

qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à Saúde (Atenção Básica e de Média 

Complexidade).  Estes tipos de atendimento devem ser realizados em clínicas especializadas e 

hospitais estruturados adequadamente, sendo que as referências e contra-referências serão 

determinadas pelo Plano Diretor de Regionalização. 

   

  Percebe-se que o PNSSP se insere na estrutura institucional do Sistema Único de 

Saúde, bem como segue a sua lógica de funcionamento. É possível afirmar inclusive que esse plano 

consistiu em uma política pública responsável por expandir o processo de implementação do SUS, 

já que trouxe mecanismos para efetivar a promoção de saúde à população prisional brasileira de 

forma organizada entre os três entes federados, como se verá na próxima seção que trata da 

distribuição de competências entre os atores envolvidos no PNSSP. 

   

4.3 A distribuição de competências no PNSSP 

   

  Como foi expresso anteriormente, o PNSSP representou um marco ao incluir no 

Sistema Único de Saúde uma forma específica de atenção às pessoas privadas de liberdade, o que 



 

 

 

levou a traçar diretrizes e ações para diversos órgãos que compõe os governos federal, estadual e 

municipal. Dessa forma, a fim de compreender a administração dos serviços de saúde, o SUS 

separou metodologicamente duas funções que não são precípuas ao PNSSP, mas são adotadas em 

todos os serviços de saúde oferecidos à população brasileira.  

 

  A primeira consiste na Gerência que é a administração de uma unidade ou órgão de 

saúde que se caracterize como prestador do SUS, ou seja, é a função de administrar um 

estabelecimento de saúde (ambulatório, hospital, instituto, fundação etc). Os gerentes são 

trabalhadores da saúde que participam na administração dos serviços.  

 

  A segunda é a Gestão, a qual consiste na responsabilidade de comandar um sistema 

de saúde – municipal, estadual ou do Distrito Federal e nacional, exercendo as funções de 

coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e 

auditoria. 

 

  Em âmbito federal, é de competência do Ministério da Saúde a Gestão do PNSSP, o 

co-financiamento da atenção à saúde e o envio regular de um kit de medicamentos básicos às 

unidades prisionais. Além disso, cabe a este ministério:  

 

a) a assessoria técnica aos estados no processo de discussão e implantação dos 

planos operativos estaduais; 

b) o monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações tendo como base o 

Plano Operativo Estadual; 

c) elaboração de protocolos assistenciais, com descrição das ações, serviços e 

procedimentos a serem realizados pelas unidades próprias do Sistema 

Penitenciário e pelos serviços referenciados, vinculados ao SUS; 

d) padronização das normas de funcionamento dos estabelecimentos de saúde nas 

unidades prisionais; 

e) organização e controle do sistema de informação em saúde da população 

penitenciária, em colaboração com o Ministério da Justiça; 

f)  participar e apoiar tecnicamente o Ministério da Justiça no planejamento e 

implementação das atividades relativas à criação ou melhoria da infra-estrutura 

dos ambulatórios de saúde das unidades prisionais, compreendendo instalações 

físicas e equipamentos; 



 

 

 

g) apoiar a Secretaria Estadual e Municipal no treinamento e capacitação dos 

profissionais das equipes de saúde; e 

h) apoiar a Secretaria Estadual e Municipal na definição dos serviços e na 

organização da referência e contra-referência para a prestação da assistência de 

média e alta complexidade. 

 

  Também no âmbito federal existe a participação do Ministério da Justiça que além de 

manter o co-financiamento da atenção à saúde da população carcerária possui as seguintes 

competências:    

 

a) repasse de informações atualizadas ao Ministério da Saúde acerca da estrutura, 

número de pessoas presas e classificação dos estabelecimentos penitenciários; 

b) financiamento da adequação do espaço físico para os serviços de saúde nas 

unidades prisionais e aquisição de equipamentos; e 

c) participação na organização e implantação dos sistemas de informação em saúde 

a serem utilizados. 

 

  A gestão e a gerência das ações e dos serviços de saúde constantes do Plano 

Operativo Estadual (POE) serão definidas mediante pactuação na CIB em cada unidade federada; 

com a participação de representantes das Secretarias Estaduais de Saúde e de Justiça; e 

representantes das Secretarias Municipais de Saúde.  

 

  No caso de as Secretarias Municipais de Saúde assumirem a referida gestão e/ou 

gerência, deverá constar no POE a devida aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Os 

Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde deverão acompanhar as atividades desenvolvidas, 

mediante a avaliação do cumprimento dos compromissos estabelecidos no POE. 

 

  Com relação às Secretarias de Estado de Saúde, estas além de elaborar o POE, 

deverão participar no financiamento das ações e serviços, capacitar as equipes de saúde das 

unidades prisionais, prestar assessoria técnica aos Municípios no processo de discussão e 

implantação do POE; e monitorar e avaliar as ações previstas neste plano. A organização da 

referência e contra-referência para a assistência de Média e Alta complexidade dos presos é função 

precípua da Secretaria de Estado de Saúde. 

 



 

 

 

  Configurando um modelo intersetorial de implementação de política pública na 

esfera estadual, tem-se a participação também das Secretarias Estaduais de Justiça, ou 

correspondentes, nas ações de saúde realizadas dentro da prisão. Nesse sentido, está dentro do 

escopo de competência dessas secretarias também a participação na elaboração do POE, bem como 

o financiamento das ações e serviços. Estas secretarias serão responsáveis pela execução das ações 

de promoção e recuperação da saúde no âmbito da Atenção Básica nas unidades sob sua gerência. E 

para tanto, elas deverão adequar o espaço físico para a unidade de saúde, adquirir equipamentos, 

bem como contratar e/ou complementar o salário das equipes de saúde atuantes no Sistema 

Penitenciário. 

 

  Finalmente, completando o conjunto de atores responsáveis por colocar em prática o 

Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, verificam-se as Secretarias Municipais de 

Saúde, as quais deverão também participar da elaboração do POE e promover o financiamento das 

ações e serviços. Além disso, elas deverão contratar e controlar os serviços de referência sob sua 

gestão para atendimento da população penitenciária. As equipes de saúde que estiverem sob seu 

controle deverão ser capacitadas para trabalharem dentro das unidades prisionais. O monitoramento 

e avaliação das ações e serviços previstos no POE serão também exercidos por estas secretarias. 

Elas deverão exercer precipuamente a vigilância sanitária e epidemiológica. 

 

  Diante do exposto, percebe-se que a institucionalização do PNSSP necessitou da 

participação de diversos atores, envolvendo os três entes federados por meio de órgãos 

representativos de distintas áreas políticas, caracterizando assim um modelo tanto 

intergovernamental como intersetorial de política pública. 

 



 

 

 

Quadro 1 - Distribuição de competências do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário 

entre os entes federados 
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Competências do Ministério da Saúde 

- Realizar a Gestão do PNSSP. 

- Financiar 70% do Incentivo para Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário. 

- Enviar o kit de medicamentos básicos às unidades prisionais. 

- Assessorar tecnicamente os Estados. 

- Monitorar, acompanhar e avaliar o POE. 

- Elaborar protocolos assistenciais. 

- Padronizar as normas de funcionamento dos estabelecimentos de saúde. 

- Organizar o sistema de informação em saúde da população penitenciária. 

- Apoiar o M. J. na melhoria das condições físicas e de equipamentos nas unidades. 

- Apoiar as secretarias estaduais e municipais nos treinamentos e capacitações. 

Competências do Ministério da Justiça 

- Financiar 30% do Incentivo para Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário 

- Repassar informações ao M.S. acerca da estrutura, quantitativo de presos e classificação dos 

estabelecimentos. 

- Fianciar obras e aquisição de equipamentos. 

- Participar da organização do sistema de informação a ser utilizado. 
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Competências das Secretarias Estaduais de Saúde 

- Elaborar o POE. 

- Participar do financiamento das ações e serviços 

- Capacitar as equipes de saúde das unidades prisionais. 

- Assessorar tecnicamente os Municípios na implantação do POE. 

- Monitorar e avaliar as ações previstas no POE. 

- Organizar a referência e contra-referência para as Atenções de Média e Alta Complexidade. 

Competências das Secretarias Estaduais de Justiça ou correspondentes 

- Participar da elaboração do POE. 

- Participar do financiamento das ações e serviços. 

- Adequar o espaço físico nas unidades prisionais e adquirir equipamentos. 

- Executar as ações de promoção e recuperação da saúde nas unidades sob sua gerência. 

- Contratar e/ou complementar os salários das equipes de saúde atuantes dentro das unidades. 
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 Competências das Secretarias Municipais de Saúde 

- Participar da elaboração do POE. 

- Participar do financiamento das ações e serviços. 

- Contratar e controlar os serviços de referência sob sua gestão para a população penitenciária 

- Capacitar as suas equipes que trabalharem dentro das unidades prisionais 

- Monitorar e avaliar as ações previstas no POE. 

- Elaborar protocolos assistenciais. 

- Executar a vigilância sanitária e epidemiológica. 

Fonte: Portaria Interministerial nº 1 777, de 9 de setembro de 2003. Ministérios da Saúde e da Justiça. 

Elaboração do autor. 



 

 

 

4.4 Financiamento das ações de saúde no PNSSP 

 
  Na realização dos censos demográficos, a população prisional é considerada pelo 

IBGE como população residente. Diante disso, as pessoas privadas de liberdade estão contempladas 

nos repasses de recursos federais para Atenção Básica, de Média e Alta Complexidade, conforme a 

lógica de funcionamento do Sistema Único de Saúde. 

 

  Com o objetivo de transformar o PNSSP, efetivamente, em uma estratégia específica 

de fazer chegar à população penitenciária as ações e os serviços de saúde, foi criado o Incentivo 

para Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário, que deverá ser compartilhado entre os orçamentos 

da saúde e da justiça na esfera federal, cabendo ao Ministério da Saúde financiar o equivalente a 

70% dos recursos e os demais 30%, ao Ministério da Justiça. 

 

  Este incentivo é um componente variável do Piso de Atenção Básica (PAB), previsto 

no Sistema Único de Saúde. O PAB consiste em um montante de recursos financeiros destinado 

exclusivamente ao custeio de procedimentos e ações de Atenção Básica à saúde. Ele é composto de 

uma parte fixa destinada à Atenção Básica de toda a população brasileira e de uma parte variável, 

relativa a incentivos de ações estratégicas também de Atenção Básica, porém destinadas à 

populações específicas, como por exemplo os aprisionados.  

 

  O SUS preconizou que os valores referentes ao PAB, de acordo com a Portaria nº 

1.882, de 18 de dezembro de 1997, deverão ser transferidos aos Municípios, ou aos Estados quando 

aqueles não estiverem habilitados. Essa transferência é de forma regular e automática, do Fundo 

Nacional de Saúde ao Municipal ou Estadual de Saúde. Ademais, cabe ressaltar que a parte fixa do 

PAB será obtida pela multiplicação de um valor per capita nacional pela população de cada 

Município.  

 

  No que concerne especificamente ao Incentivo para Atenção à Saúde no Sistema 

Penitenciário, o Fundo Nacional de Saúde procederá com o repasse dos recursos provenientes do 

Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça para os Fundos Estaduais e/ou Municipais de Saúde, 

de acordo com a pactuação celebrada no âmbito de cada Unidade Federada, para que estes repassem 

para os respectivos executores do plano. 

 



 

 

 

  De acordo com o PNSSP, o Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema 

Penitenciário será repassado em conformidade com o tipo e número de equipes implantadas nas 

unidades prisionais. Atualmente, conforme disposto na Portaria Interministerial nº 3 343, de 28 de 

dezembro de 2006, o incentivo será destinado da seguinte forma:  

 

a) Nas unidades com mais de 100 pessoas presas, deverá ser implantada uma equipe 

para cada grupo de até 500 presos, e o valor a receber como incentivo 

corresponde a R$ 5.400/mês por equipe; 

b) nas unidades com até 100 pessoas presas, o valor a receber é de R$ 2.700/mês 

por estabelecimento.  

  

O referido repasse obedecerá às regras que regulamentam a transferência de 

recursos financeiros a estados e Municípios, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, cabendo 

destacar a orientação do Manual para Organização da Atenção Básica. Este manual é de suma 

importância para os gestores municipais e estaduais uma vez que traz conceitos, responsabilidades, 

elenco de ações e orientações de repasses financeiros destinados a esse tipo de atenção. O repasse 

definido para as unidades com até 100 pessoas presas é menor em virtude de que os profissionais de 

saúde atuantes nestes estabelecimentos pertencerão à Secretaria Municipal de Saúde com carga 

horária menor a das equipes atuantes nas unidades com mais de 100 presos. 

 

Cabe ressaltar que os recursos oriundos do incentivo não poderão ser gastos na 

categoria de investimentos, mas tão-somente com despesas de custeio, notadamente com ações 

relativas à saúde bucal, saúde da mulher, doenças sexualmente transmissíveis, saúde mental, 

hepatite, tuberculose, hipertensão, diabetes, hanseníase, bem como a assistência farmacêutica 

básica, imunizações e coleta de exames. 

 

  As ações de Média e Alta Complexidade, bem como os medicamentos de alto custo 

deverão ser objetos de pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, devendo estar incluídos na 

Programação Pactuada Integrada do Estado. 

   

  O cadastramento das pessoas presas será baseado na sistemática do Cartão Nacional 

de Saúde. Este consiste num instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos 

executados no âmbito do Sistema Único de Saúde ao usuário, ao profissional que os realizou e 

também à unidade de saúde onde foram realizados. Para tanto, é necessária a construção de 



 

 

 

cadastros de usuários, de profissionais de saúde e de unidades de saúde. A partir desses cadastros, 

os usuários do SUS e os profissionais de saúde recebem um número nacional de identificação. 

 

  Assim, o PNSSP determina que a assistência à pessoa privada de liberdade utilizará 

os mesmos instrumentos que já estão em uso nos Municípios: o formulário de cadastramento, o 

manual e o aplicativo CadSUS. 

 

  O monitoramento e a avaliação das ações de saúde pertinentes aos planos operativos 

estaduais deverão ser realizados a partir de 2005, pelo Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB) ou transitoriamente pelo SIA/SUS. 

 

  Portanto, os instrumentos de gestão que contribuem para a organização gerencial e 

operacional da Atenção Básica são: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); 

SIA/SUS; SIAB; Relatório de Gestão aprovado no Conselho Municipal de Saúde; e Relatório de 

Gestão aprovado no Conselho Estadual de Saúde. 

 

  Caso os Sistemas de Informações supramencionados não sejam alimentados em 

consonância com as orientações do PNSSP, por dois meses consecutivos ou ainda por três meses 

alternados, resultará na suspensão do repasse do Incentivo. 

   

4.5 Recursos humanos 

 

  No que tange ao corpo de recursos humanos responsáveis pelos serviços de saúde 

dentro das unidades prisionais, observa-se que o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário 

exige a interdisciplinaridade da equipe de trabalho e determina a possibilidade de atuação de dois 

tipos de equipes. 

 

  Nas unidades prisionais com mais de 100 presos, a equipe técnica mínima, para 

atenção a até 500 pessoas presas, obedecerá a uma jornada de trabalho de 20 horas semanais e 

deverá ser composta por: 

a) Médico 

b) Enfermeiro 

c) Odontólogo 

d) Psicólogo 



 

 

 

e) Assistente social 

f) Auxiliar de enfermagem; e 

g) Auxiliar de consultório dentário. 

 

  Quanto aos estabelecimentos com menos de 100 presos, estes não terão equipes 

exclusivas. Assim, o atendimento será realizado no próprio estabelecimento prisional, porém, por 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, respeitando a composição da equipe 

supramencionada, e com jornada de trabalho de quatro horas semanais. 

 

  Nos presídios em que já houver quadro de profissionais de saúde, a equipe será 

complementada para atender o disposto no PNSSP. Ademais, o piso salarial para os profissionais 

deverá respeitar a política de recursos humanos estabelecida em cada Unidade Federada, ou seja, se 

a equipe for contratada pelo Estado, será a política deste que definirá os salários dos funcionários e, 

caso a equipe pertença ao Município, os salários serão estabelecidos pela administração local. 

 

  Está previsto também a atuação de agentes promotores de saúde que são pessoas 

presas, escolhidas até o máximo de cinco por cento da ocupação da unidade prisional, a fim de 

identificar e comunicar às equipes sobre agravos e problemas surgidos na população carcerária, 

além de acompanhar tratamentos de longa duração.  

 
  O aperfeiçoamento da qualidade dos recursos humanos é definido por capacitação 

contínua e integrada. Em outras palavras, deve-se estabelecer frequentemente programas de 

capacitação dos profissionais de saúde, dos servidores prisionais e dos agentes promotores de saúde. 

 
 

4.6 Abrangência do PNSSP 

 

 O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário foi proposto para atender toda 

a população prisional brasileira, confinada em unidades masculinas, femininas e psiquiátricas. 

Ocorre que há peculiaridades na organização dos sistemas prisionais estaduais de modo que nem 

todos os estabelecimentos penais conseguem ser abarcados pelo plano. A título de exemplificação, 

existem Estados que apresentam duas administrações prisionais distintas, como é o caso de Minas 

Gerais. Na atual estrutura governamental deste Estado, as cadeias públicas são de competência da 

Polícia Civil e os demais estabelecimentos penais estão sob a responsabilidade da Secretaria de 



 

 

 

Estado de Defesa Social.  

 

Essa diferença de administração e falta de integração dificultam a ampliação da 

cobertura do PNSSP e fazem com que apenas sejam beneficiados os privados de liberdade lotados 

em penitenciárias, presídios e hospitais psiquiátricos, em detrimento daqueles confinados em 

cadeias públicas. 

 

O plano iniciou-se com a adesão dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Pernambuco, Mato Grosso e do Distrito Federal, que receberam o Incentivo financeiro para 

organizar a Atenção Básica de saúde em suas unidades prisionais. Até fevereiro de 2007, somente 

11 estados tinham aderido ao PNSSP, sendo que foram contemplados além daqueles 

supramencionados os Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Rondônia, São Paulo e Tocantins. 

 

  Nesta mesma época, apenas 154 equipes de saúde que atuavam em 134 unidades 

prisionais receberam os recursos provenientes do plano, beneficiando aproximadamente 45 mil 

presos em todo o país. Segundo dados do Ministério da Saúde, se os demais Estados brasileiros 

aderissem ao plano e todas as 782 equipes de saúde necessárias ao atendimento das 224.130 pessoas 

confinadas em penitenciárias no Brasil estivessem em atividade, o valor do repasse, para o ano de 

2007,  seria de R$ 46.105.200,00, (BRASIL, 2007).     

 

  A Tabela 6 revela os valores previstos do repasse do Incentivo para o ano de 2007 

aos Estados qualificados ao PNSSP. Embora na previsão tenha-se mencionado apenas a população 

lotada em penitenciárias, deve-se ressaltar que estes valores podem ser gastos em qualquer tipo de 

unidade prisional – penitenciária, complexo penitenciário, presídio, hospital judiciário etc. – 

bastando apenas que estas estejam registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

Além disso, ao analisar os dados abaixo, compreende-se que o valor total a ser repassado no ano 

não está diretamente em função da população beneficiada, mas sim relacionado com o número e 

tipo de equipes em funcionamento ou a serem implantadas em 2007. 

   

            



 

 

 

Tabela 6 - Valores de custeio do Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário previstos para os Estados qualificados ao PNSSP / 2007 

UF 

Nº total da 

população 

penitenciária* 

Total de 

equipes 

necessárias 

Valor total a 

repassar por 

ano (R$ 1,00) 

Valor a 

repassar / ano 

per capita 

BA 5.290 21 1.231.200 232,74 

CE 4.241 15 907.200 213,91 

DF 7.110 16 1.036.800 145,82 

GO 3.520 13 745.200 211,70 

MT 1.360 7 388.800 285,88 

MG 6.424 23 1.393.200 216,87 

PE 10.987 27 1.717.200 156,29 

RJ 18.127 55 3.466.800 191,25 

RO 3.135 22 1.036.800 330,72 

SP 94.356 244 15.714.000 166,54 

TO 810 5 259.200 320,00 

Total 155.360 448 27.896.400 179,56 
Fonte: Portaria nº 240 de 31 de janeiro de 2007. Ministério da Saúde. Adaptado 

pelo autor. 

          * Número de pessoas confinadas apenas em penitenciárias. 

 

    



 

 

 

5 A IMPLEMENTAÇÃO DO PNSSP EM MINAS GERAIS 

 

Para se alcançar o sucesso de uma política pública é preciso que, durante o seu 

desenho, seja analisada a natureza do problema e o contexto no qual vai ser implementada. Nesse 

sentido, o processo de formulação, bem como o de implementação de uma política pública envolve, 

na maioria das vezes, diversos atores sociais, de modo que cada um possui interesses e formas de 

intervenção distintas. Estes atores são chamados na seara da administração pública de stakeholders, 

e são importantes também nas fases de monitoramento e avaliação. Eles podem ser grupos ou 

organizações – privados ou públicos – que crêem ou que de fato são afetados pelos efeitos da 

política. Nesse sentido, é natural em sociedades complexas, como as contemporâneas, que 

coexistam posições diferentes e antagônicas, isto revela o primeiro passo para um comportamento 

democrático (COSTA, 2004, p. 2). 

 

Um dos aspectos mais relevantes sobre o processo de implementação de políticas 

públicas é que ele necessita da combinação e mobilização de vários recursos, a fim de converter 

intenções políticas em resultados sobre uma determinada realidade. Entre estes recursos, Costa 

(2004, p. 5) destaca: os recursos de poder, de conhecimento, institucionais e organizacionais. Os 

recursos de poder são necessários para viabilizar objetivos e implementar decisões. Os recursos de 

conhecimento são também importantes uma vez que conferem condições aos atores de encontrar a 

relação de causa e efeito sobre o âmbito em que a iniciativa se desenvolve. Já os institucionais e 

organizacionais permitem delimitar a forma de implementação, determinando a competência, os 

direitos e as regras de atuação para cada ator. 

 

Deve-se ressaltar com isso que por mais bem pacificada e sucedida que seja a fase 

de elaboração de uma política pública, esta poderá apresentar incertezas e, até resistências, nas fases 

de implementação e execução, isso devido às diferenças entre os atores envolvidos. Segundo 

Wildavsky (apud AIRES, 1992) “haverá um território nebuloso no processo de implementação, 

sobretudo quando se consideram os diversos níveis de governo e as distintas organizações 

envolvidas na implantação de políticas”. 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, estão autores que se reportam à teoria 

organizacional como Prates e Andrades:  

(...) nem o mais alto nível de centralização do poder decisório nas mãos dos 

formuladores de políticas, como tende a ocorrer em sistemas autoritários, exclui 

um volume de incertezas produzido pela diferenciação institucional daquelas 



 

 

 

burocracias que executam planos e programas públicos (apud AIRES, 1992, p. 

76). 

 

Diante disso, nas próximas seções analisar-se-á como se deu a implementação do 

Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, especificamente no Estado de Minas Gerais. 

Nesse sentido, mostrar-se-ão quem foram os atores envolvidos na implementação do PNSSP, a 

competência de cada um, os interesses em jogo e, finalmente, os avanços e os desafios advindos de 

tal plano. 

 

É mister esclarecer que as próximas seções foram desenvolvidas por meio de 

entrevistas com servidores que atuam no Governo do Estado de Minas Gerais – notadamente na 

SES e SEDS – na Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves; e com funcionários, tanto 

da área de saúde como de segurança, lotados no Presídio Inspetor José Martinho Drumond – 

registrado no CNES e situado naquele mesmo município. Ademais, foram utilizadas informações 

extraídas de relatórios técnicos e de gestão elaborados pela Diretoria de Saúde e Atendimento 

Psicossocial e pela Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves. 

 

5.1 Situação anterior à implementação do PNSSP 

 

A atenção à saúde das pessoas aprisionadas, antes da formulação do PNSSP, era 

uma função que, embora fosse consenso a questão de ser um dever do Poder Público, não se 

conseguia definir institucionalmente a quem pertencia entre a União, Estados, Municípios e, 

também, entre os seus respectivos órgãos. A discussão acerca do tema era problemática, pois além 

de envolver política de saúde, o que naturalmente esbarrava no Sistema Único de Saúde, também 

tratava da área de segurança pública. Em outras palavras, a forma de prestação de serviços de saúde 

das pessoas confinadas precisava ser debatida de forma intergovernamental e intersetorial com 

vistas a alcançar um arranjo de competências bem definido, mostrando assim resultados 

satisfatórios. 

 

Ainda antes do PNSSP, o SUS preconizava que os privados de liberdade tinham o 

direito de ser atendidos como se fossem munícipes. Ou seja, quando necessitassem de algum tipo de 

atendimento - Atenção Básica, de Média ou Alta Complexidade - eles podiam ser encaminhados 

para a rede municipal de saúde. Por outro lado, alguns Municípios, como Ribeirão das Neves – 

considerado pólo prisional de Minas Gerais – questionavam essa forma de prestação de serviços 



 

 

 

uma vez que a população carcerária estava sob custódia do governo estadual e, portanto, a atenção 

à saúde deles deveria ser realizada em grande parte também por este ente federado. Verificava-se, 

portanto, a existência de um conflito de competências já que havia pouca regulamentação e falta de 

planejamento a respeito dessa matéria. 

 

Como foi visto em outro capítulo, no Estado de Minas Gerais, a maior parte da 

população encarcerada da década de 90 estava confinada nas cadeias públicas, onde a competência 

para administrá-las era da antiga Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP). Tanto nestas 

cadeias quanto nas penitenciárias e presídios, estabelecimentos estes subordinados à Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos (SEJDH), a atenção à saúde dos indivíduos presos era realizada sem 

priorização, estratégia e pactuação entre as esferas de governo.  

 

Segundo entrevistados, nas cadeias públicas, onde legalmente deveriam estar 

confinados apenas presos provisórios, dificilmente encontrava-se algum profissional de saúde. Já 

nas unidades prisionais da SEJDH, havia um número razoável de profissionais atuando 

internamente, sendo que predominavam psicólogos, médicos clínicos e assistentes sociais. Os 

serviços prestados eram custeados pelo Tesouro Estadual e, normalmente, baseavam-se na 

realização de exames criminológicos e outros afetos à concessão de benefícios judiciais. A Tabela 7 

revela a composição do quadro de profissionais da área de saúde responsáveis por cuidar dos 3500 

presos lotados nos 12 estabelecimentos penais subordinados à SEJDH em 1998. 

                     

Tabela 7 - Quadro de profissionais da área de saúde das 

unidades prisionais da SEJDH / 1998 

Profissional Nº absoluto 
Nº de presos(1)/ 

profissional 

Psicólogo 22 159,09 

Médico 21 166,67 

Assistente Social 19 184,21 

Dentista 15 233,33 

Psiquiatra 11 318,18 

Total 88 39,77 
Fonte: Censo Criminológico, Belo Horizonte, 1998. 

Adaptado pelo autor. 

           (1) 3500 presos nos estabelecimentos da SEJDH.  
 

      



 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição percentual de profissionais 

da área de saúde das unidades prisionais da SJDH / 1998  
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          Fonte: Censo Criminológico, Belo Horizonte,1998. 

       Adaptado pelo autor. 

   

A Atenção Básica, de Média e Alta Complexidade, na maioria das vezes, eram 

realizadas por demanda na rede municipal de saúde, ou seja, não se preocupava com ações 

contínuas de prevenção e de diagnóstico dentro do cárcere, com exceção do controle de HIV que 

era realizado com a participação da Secretaria de Estado de Saúde (SES). 

 

Com o aumento do número de pessoas aprisionadas e do déficit de vagas – o que já 

foi demonstrado no Capítulo 3 –, este formato de prestação de serviços passou a apresentar 

problemas para os presos, servidores dos estabelecimentos penais, servidores do sistema municipal 

de saúde e, também, para pessoas residentes em cidades onde existiam unidades prisionais. 

 

Devido ao crescimento da população carcerária, o número de demandas de escoltas 

para atendimentos de saúde externos ao cárcere aumentou bastante. De acordo com o relato de 

servidor da SEDS, era muito comum o problema de logística no encaminhamento do preso à rede 

municipal, tendo em vista o reduzido número de veículos, agentes de segurança e a falta de 

integração entre estes e os profissionais de saúde do Município. Essa situação, além de agravar as 

condições de vida daqueles que estavam confinados, afetava negativamente as condições de 



 

 

 

trabalho dos agentes de segurança, pois estes eram expostos a riscos de contaminações e de fugas 

dos próprios escoltados.  

 

Ademais, de acordo com pessoas entrevistadas na Secretaria Municipal de Saúde de 

Ribeirão das Neves, os indivíduos presos, ao serem levados para os órgãos externos de saúde, eram 

atendidos e internados, se necessário, sem precisar de respeitar a fila de cidadãos comuns, ou seja, 

muitos procedimentos eram feitos independente de agendamento. Essa situação, somada a outros 

fatores, gerou um grande descontentamento por parte de certos Municípios que possuíam unidades 

prisionais em seu território, pois além de prejudicar a população nas filas de atendimento, os 

serviços oferecidos aos presos cresciam continuamente, demandando mais recursos dos cofres 

municipais.   

 

A partir de 1998, houve um grande empenho do Governo de Minas Gerais em 

transferir os presos das cadeias públicas para os estabelecimentos penais da Secretaria de Justiça e 

de Direitos Humanos, assim como assumir a administração de algumas cadeias que tivessem 

condições de serem reestruturadas. A intenção dessa nova política para o sistema prisional era 

promover a ressocialização daquelas pessoas, diminuindo as superlotações e fugas, melhorando as 

condições físicas dos estabelecimentos penais e aumentando a oferta de serviços como ensino, 

profissionalização, trabalho e atendimento de saúde e psicossocial. 

 

Segundo relatos daqueles que trabalham na esfera municipal, apesar desta iniciativa 

do governo estadual, muitos serviços de saúde demandados pela população carcerária ainda 

continuavam sendo realizados pelos Municípios, haja vista que o quadro de recursos humanos das 

unidades prisionais se apresentava insuficiente e a população carcerária estava crescendo cada vez 

mais.  

 

Deve-se ressaltar que, até então, não havia nenhum tipo de transferência contínua de 

recursos para compensar os governos locais pela atenção à saúde das pessoas aprisionadas. Como 

em qualquer outra cidade que não possuía unidade prisional, as prefeituras recebiam recursos 

simplesmente em função da Pactuação Programada e Integrada (PPI) cujo parâmetro de cálculo era 

o tamanho da população residente definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Em outras palavras não existia nenhum tipo de incentivo, compensação ou repasse 

específico destinado aos Municípios em razão da presença da população prisional. Sendo assim, 

havia um forte interesse por parte de algumas prefeituras em conseguir obter recursos de 



 

 

 

transferência de outros entes federados a fim de reduzir o peso financeiro dos serviços de saúde 

oferecidos às pessoas aprisionadas. 

 

Somente no ano de 2003, com a formulação do Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário e a adesão de Minas Gerais, é que se iniciou uma forte tentativa de reorganizar os 

serviços de saúde destinados aos aprisionados. Como visto em outro capítulo, o desenho do PNSSP 

teve a participação dos Ministérios da Saúde e da Justiça, do Conselho Nacional de Secretários de 

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

Política Criminal e Penitenciária. Estes, portanto, foram os stakeholders que tiveram poder 

decisório maior na esfera federal, contribuindo para a criação de redes de interação, divisão de 

competências e desenvolvendo formas de financiamento dos serviços de saúde para os presos, de 

modo a garantir eficiência e eficácia na prestação e onerar menos os Municípios que abrigavam 

estabelecimentos penais. 

 

5.2 O processo de qualificação de Minas Gerais ao PNSSP 

 

Conforme relato de técnicos entrevistados no governo estadual, o processo de 

adesão de Minas Gerais ao Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário teve início no ano de 

2003 por meio da convocação feita pela União a representantes da Secretaria de Estado de Saúde e 

da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), com vistas a discutir a viabilidade operacional do 

novo escopo de competências desenvolvido. A intenção do governo federal neste momento era 

debater junto aos técnicos e agentes políticos de cada estado o novo formato de prestação de 

serviços de saúde à população encarcerada, e incentivá-los a aderir ao plano. 

 

Durante esta etapa, foram apresentados diversos argumentos a fim de convencer os 

representantes de Minas Gerais sobre as vantagens do PNSSP.  Primeiramente, mostrou-se o recém 

criado Incentivo de Atenção para Saúde no Sistema Penitenciário, recurso este que foi destinado às 

despesas de custeio de ações de saúde realizadas dentro das unidades prisionais, como já foi 

mencionado. Além desse recurso, foi apresentada a oportunidade de receberem do Ministério da 

Saúde o kit de medicamentos básicos, que seria encaminhado regularmente aos estabelecimentos 

penais. 

 

Em segundo lugar, foram oferecidas formas de financiamento de obras, de compra 



 

 

 

de equipamentos e de outras despesas de capital, por meio da celebração de convênios com o 

Ministério da Justiça. 

 

Estas propostas foram muito bem recepcionadas pelos representantes do Governo de 

Minas, contudo, para que Estado se tornasse signatário deste plano foi preciso cumprir inicialmente 

um dos requisitos estabelecidos no PNSSP que era a formulação do Plano Operativo Estadual de 

Assistência à Saúde da População Prisional de Minas Gerais (POE). Esse instrumento foi utilizado 

com objetivo de se criar e consolidar um novo arranjo institucional no âmbito do Estado para 

implantar as ações do PNSSP. 

 

O POE foi desenvolvido com a participação de, além de técnicos da SES e da 

SEDS, também de representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), da 

Fundação Ezequiel Dias (FUNED) e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

(FHEMIG). Ele foi de suma importância para a implementação do PNSSP, tendo em vista que 

reuniu interessados e parceiros com vistas a criar estruturas organizacionais e transformar outras em 

um arcabouço com responsabilidades e capacidades específicas para por em prática aquilo que foi 

planejado no âmbito federal.  

 

Nesse sentido o POE permitiu a criação de uma arena decisória com a participação 

de atores do Estado e dos Municípios, a fim de que os respectivos governos integrassem em suas 

agendas propostas e metas desenvolvidas em conjunto, o que representou um avanço do ponto de 

vista da formação de canais institucionalizados. Criaram-se com isso vínculos de trabalho entre a 

SES, SEDS, Municípios e fundações estaduais, o que foi de fundamental importância no sentido de 

potencializar recursos. 

 

Assim, durante a formulação do POE, algumas discussões e interesses se destacaram 

entre os vários stakeholders envolvidos. A primeira delas estava relacionada com a hipótese de a 

SEDS assumir a gerência de serviços de saúde de Atenção Básica, previstos no PNSSP, dentro das 

unidades prisionais. Essa questão, de acordo com servidores entrevistados, dividiu segmentos 

técnicos dentro da própria SEDS.  

 

Alguns defendiam que esta secretaria não podia assumir tal prestação de serviços de 

saúde uma vez que essa tarefa exorbitava das suas verdadeiras funções que era a administração 

prisional e prevenção à criminalidade, ou seja, para eles o órgão que deveria realizar esses serviços 



 

 

 

deveria ser a SES, tendo em vista que, devido à natureza dos serviços, esta possuía mais recursos 

de conhecimento na área. Por outro lado, existiam aqueles que defendiam que a prestação dos 

serviços deveria sim ser desenvolvida pela SEDS, já que no âmbito de cada unidade prisional seria 

mais fácil a integração dos diversos núcleos - como de ensino, trabalho, jurídico e segurança – se 

estes, além do núcleo de saúde, estivessem subordinados a uma única secretaria, ou seja, a 

Secretaria de Estado de Defesa Social. Outro argumento utilizado era que já existia a prestação de 

serviços de saúde sob a administração desta secretaria dentro das unidades, o que, portanto, 

consistiria apenas em uma continuidade. Nesse sentido, eles alegavam também que, se a fonte dos 

recursos para pagar os profissionais estava no orçamento da SEDS, esta é que tinha a função de 

prestar os serviços de Atenção Básica dentro das unidades prisionais. Ficou, portanto, definido no 

POE que a gestão deste plano caberia à SES e a gerência à SEDS. Em outras palavras, as funções de 

coordenação e controle seriam da SES e a de administração dos serviços dentro das unidades 

prisionais seria de responsabilidade da SEDS. 

 

Mas havia outra questão a ser decidida que era como ocorreria a execução do 

recurso de Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário que seria repassado 

mensalmente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde. Sabe-se que este fundo 

está dentro do orçamento da SES e que, portanto, é controlado por esta secretaria. Todavia, se a 

prestação dos serviços dentro das unidades prisionais seria realizada pela SEDS, a maior parte dos 

técnicos envolvidos na discussão defendeu a idéia de que esta secretaria é quem tinha condições 

para identificar as demandas rotineiras de recursos e, consequentemente, executar de forma mais 

eficiente as despesas com aquele Incentivo. Então, decidiram criar uma forma integrada de trabalho, 

por meio da qual os servidores da SEDS teriam autonomia para executar tal recurso no próprio 

orçamento da SES, sem precisar de qualquer transferência. Quanto à SES, esta teria a competência 

de acompanhar os repasses oriundos dos Ministérios da Saúde e da Justiça e controlar as despesas 

realizadas pela Secretaria de Estado de Defesa Social. 

 

Outra discussão travada no momento da formulação do POE se deu a respeito da 

possibilidade de os atendimentos de saúde beneficiarem também os funcionários das unidades 

prisionais. Segundo informações de servidor entrevistado na SEDS, como o PNSSP tinha como um 

dos objetivos combater os agravos de doenças da população encarcerada, alguns defendiam naquela 

época que os funcionários atuantes dentro das unidades deveriam ser também beneficiados por 

atendimentos preventivos para que não ocorresse eventuais transmissões no âmbito de trabalho 

entre presos e funcionários. Na verdade, verificou-se aqui certa preocupação também em atender os 



 

 

 

interesses, sobretudo, dos agentes penitenciários que desejavam ter acesso a alguns serviços 

oferecidos aos aprisionados. Ficou decidido então que os exames laboratoriais, bem como as 

imunizações, poderiam ser oferecidos aos servidores, mas quanto aos atendimentos rotineiros de 

saúde, estes não poderiam ser realizados em proporções relativamente grandes de modo a prejudicar 

os aprisionados. 

 

Talvez a mais importante negociação presente no momento da formulação do POE 

e, consequentemente, da implementação do PNSSP em Minas Gerais, foi a que se deu em função da 

organização das referências e contra-referências para os serviços de saúde, bem como da 

compensação financeira dos Municípios que tivessem unidades prisionais em seu território. Como 

mencionado em outra seção, havia por parte de alguns Municípios certo descontentamento acerca 

da forma como eram prestados os serviços aos aprisionados. Nesse sentido, o COSEMS consistiu 

em um dos atores mais interessados em participar do desenho do POE, haja vista que estava em 

jogo a distribuição de competências entre os entes federados e os repasses de recursos aos governos 

locais como forma de compensação pelos serviços destinados aos privados de liberdade. Depois de 

uma série de debates e análises do problema em tela, a Comissão Intergestores Bipartite conseguiu 

chegar a um consenso que iria, pelo menos, amenizar o antigo embate existente entre o Estado e 

determinados Municípios. 

 

No que tange à organização das referências e contra-referências ficou estabelecido 

que elas seguiriam os mesmos fluxos estabelecidos pelo Município onde está sediada a unidade 

prisional de acordo com o modelo proposto na NOAS/2001. Ou seja, o modelo de serviços 

regionalizados e hierarquizados, cuja organização está desenhada no Plano Diretor de 

Regionalização de Minas Gerais, foi reconhecido, a partir de então, como mecanismo de garantia do 

acesso também da população prisional a todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde. 

Dessa forma, ficou decidido que a prestação de serviços de Média e Alta Complexidade seria de 

responsabilidade do Município e, quando este não dispuser de meios para oferecer ao paciente o 

atendimento resolutivo, fará o encaminhamento de acordo com a pactuação das referências 

intermunicipais e/ou inter-regionais.  

       

       



 

 

 

Figura 1 - O modelo de prestação de serviços de saúde aos encarcerados 

 

       Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com relação aos recursos financeiros destinados aos Municípios como forma de 

compensação pelos serviços de saúde prestados, ficou determinado na formulação do POE, e 

aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite, que eles receberiam pela Programação Pactuada e 

Integrada um valor adicional equivalente a R$ 57,01 /ano por preso lotado nas unidades prisionais 

sob a administração da SEDS. Com essa determinação não foi contemplada a população prisional 

lotada nas cadeias públicas, deixando muitas prefeituras de fora da obtenção dessa quantia 

financeira. Contudo, essa nova fonte de recursos representou o início do reconhecimento de que era 

preciso ajudar determinados Municípios que abrigavam estabelecimentos penais de grande porte, 

como é o caso de Ribeirão das Neves. Vale ressaltar que, diante da metodologia de cálculo 

utilizada, a quantidade de recursos repassados aos Municípios poderia ser modificada em função da 

ocupação de cada unidade prisional e por meio de novas programações aprovadas na CIB.  

 

No POE também foram definidas algumas parcerias entre a administração estadual 

direta e indireta no que tange à capacitação de recursos humanos, assistência em procedimentos de 

Média e Alta Complexidade e realização de exames laboratoriais. 



 

 

 

 

A capacitação de recursos humanos teve destaque no processo de desenho do POE, 

pois era necessário adaptar muitos profissionais recém contratados à realidade dos estabelecimentos 

penais e ao método diferenciado de atendimento. Além disso, era preciso promover capacitação 

contínua a fim de cada vez mais alcançar resultados melhores na oferta de serviços. Nesse sentido, 

as capacitações ficaram sob a coordenação da SES e, ainda, com a participação da Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais, da Fundação Ezequiel Dias e da Escola de Saúde Pública. 

 

A assistência em procedimentos de Média e Alta Complexidade, além de ser 

possibilitada pelas pactuações intermunicipais e/ou inter-regionais já mencionadas, também teve a 

oportunidade de ser auxiliada pela grande rede de hospitais públicos estaduais da FHEMIG, 

oferecendo serviços especializados de referência quando os órgãos municipais não possuem 

estrutura ou não suportam a demanda. 

 

No que se refere à realização de exames laboratoriais, a competência para tanto se 

tornou dos Municípios, podendo ser feitos por laboratórios conveniados; e também do Estado, por 

meio da FUNED e seus laboratórios macro-regionais. É mister ressaltar que a FUNED é uma das 

maiores instituições de saúde, ciência e tecnologia de Minas Gerais e tem como funções prioritárias, 

além do suporte laboratorial às atividades de vigilância epidemiológica e sanitária, a produção de 

medicamentos e soros; o desenvolvimento, incentivo e participação em pesquisas científicas e 

tecnológicas no campo da elaboração e fabricação de produtos biológicos, profiláticos e 

terapêuticos. Esta entidade da administração indireta estadual foi, portanto, uma parceira estratégica 

para a implementação do PNSSP.  

 

Foi estabelecido também que, durante os procedimentos de exames laboratoriais, os 

profissionais da área de saúde que atuam dentro das unidades prisionais deveriam trabalhar em 

cooperação com os profissionais externos, ou seja, aqueles das prefeituras, com vistas a atender 

todos os aprisionados de forma rápida e segura. Isso permitiu que se reforçasse mais ainda o 

processo de integração dos trabalhos entre o Estado e os Municípios. 

 

Após a elaboração do POE, o Estado de Minas Gerais foi então qualificado em 2004 

ao Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, sendo que neste mesmo ano foram 

registradas 5 (cinco) unidades prisionais no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES). Sendo assim, estas unidades, a partir daquele momento, passaram a receber o Incentivo 



 

 

 

para Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário e, também, o kit de medicamentos básicos 

encaminhado regularmente pelo Ministério da Saúde, tendo em vista que preencheram os requisitos 

essenciais, quais sejam: existência de equipe multiprofissional completa, estrutura física adequada e 

equipamentos médicos previstos no PNSSP. 

 

Os maiores empecilhos no cadastramento das unidades prisionais no CNES, 

segundo informações de servidores da SES e SEDS, estavam relacionados à estrutura física e à 

composição do quadro de pessoal. Dos 18 estabelecimentos penais subordinados à Secretaria de 

Estado de Defesa Social em 2003, apenas 7 possuíam núcleos de saúde com espaço e salas de 

atendimento suficientes, embora alguns destes necessitassem de pequenos reparos. Ademais, outros 

7 estabelecimentos precisavam de maiores adequações e 4 deveriam construir seus núcleos de 

saúde, isto é, de acordo com os critérios estabelecidos no PNSSP. No que concerne à necessidade 

de recursos humanos, para que fossem inseridas todas as suas unidades no CNES, era preciso que a 

SEDS contratasse 36 profissionais, sendo 21 auxiliares de consultório dentário, 14 enfermeiros e 1 

dentista (POE, 2003). 

 

Desde a implementação do PNSSP, o Governo de Minas Gerais vem aumentado o 

número de unidades prisionais cadastradas no CNES com vistas a proporcionar, gradativamente, o 

novo formato de prestação de serviços de saúde a um maior número de estabelecimentos penais sob 

a administração da Secretaria de Estado de Defesa Social,  

 

5.3 Avanços do PNSSP em Minas Gerais 

 

De acordo com todas as pessoas entrevistadas no decorrer desta pesquisa, o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário representou um grande progresso no tocante ao 

reconhecimento da necessidade de cuidar da saúde das pessoas privadas de liberdade. A saúde 

desses indivíduos, tradicionalmente deixada de lado pelo Poder Público, só foi possível ser 

priorizada e reorganizada graças a um plano de nível federal que incentivou os governos 

subnacionais a inserir em suas agendas ações específicas. Nesse sentido, diversos avanços pontuais 

puderam ser identificados com a implementação do PNSSP no do Estado de Minas Gerais. 

 

Em princípio, deve ser destacado que com a institucionalização de competências 

entre os governos federal, estadual e municipal, permitiu-se, além da construção de ações, um 



 

 

 

alinhamento estratégico entre as agendas desses atores. Ademais, foi possível dividir os custos, 

entre os stakeholders, das ações de saúde desenvolvidas, tanto dentro, quanto fora dos 

estabelecimentos penais. Uma grande inovação nesse sentido foi o recurso do Incentivo, o qual tem 

sido destinado ao Estado para custear parcialmente as despesas com saúde dentro das unidades 

prisionais; e também do repasse financeiro adicional, via PPI, alocado para os Municípios que 

possuem população carcerária. Criou-se com isso uma forma de atuação integrada, participativa e 

menos conflituosa no que se refere à política de assistência à saúde dos presos.  

 

O PNSSP levou a mudanças institucionais também dentro da Secretaria de Estado 

de Saúde, criando em sua estrutura organizacional a Coordenação de Saúde da Pessoa Privada de 

Liberdade, o que consolidou a idéia de priorização dessa política pública por parte daquela 

secretaria. Embora na SEDS já existisse antes do PNSSP uma unidade administrativa específica 

para atenção aos privados de liberdade, após a implementação do plano, os trabalhos foram 

reorientados de acordo com as novas ações e metas definidas. Diante desse novo quadro, aumentou-

se o contato e a articulação entre a SES, SEDS e Secretarias Municipais de Saúde no tocante a essa 

política. 

 

Cabe ressaltar que, com o aumento do fluxo de informações repassadas pelo Estado 

e Municípios, o governo federal passou a visualizar melhor a situação dessa população, bem como 

das políticas realizadas, já que existem agora instrumentos de prestação de contas – relatórios 

técnicos e de gestão – que devem ser desenvolvidos periodicamente e aprovados por instâncias 

colegiadas, como por exemplo, o Conselho Estadual de Saúde. Vale ressaltar que este conselho tem 

uma importância singular na institucionalização do efetivo controle social, o que é uma diretriz 

estratégica do PNSSP. 

 

No que tange às parcerias criadas com entidades da administração indireta estadual 

– FUNED e FHEMIG –, verifica-se que, de acordo com entrevistados, esse fenômeno foi de suma 

importância, pois essas duas fundações puderam contribuir com os seus respectivos serviços e 

produtos, possibilitando a potencialização de recursos. 

 

De acordo com relatos de pessoas que trabalham na SEDS e dentro do 

estabelecimento penal pesquisado, podem ser destacadas algumas conseqüências da mudança de 

modelo de atendimento à saúde do preso advindas do PNSSP. A primeira é que a presença 

constante da equipe de saúde multiprofissional tem contribuído para o controle da transmissão de 



 

 

 

doenças e para agilidade e abrangência maior de certos tratamentos. Em outras palavras, o fato de 

haver entre os serviços de saúde oferecidos dentro do cárcere o atendimento preventivo e o curativo, 

alterou-se aquele modelo de atendimento sob demanda, em que se esperava o agravamento da 

situação do preso para encaminhá-lo para a rede municipal. Em segundo, embora não se saiba 

precisamente se o número de escoltas tenha reduzido, pode-se afirmar que, com relação às saídas 

para a realização da Atenção Básica, estas sim foram diminuídas. Consequentemente, esse novo 

contexto reduziu também os riscos de fugas, já que, em geral, a maioria dos encaminhamentos para 

fora do estabelecimento penal são em razão de casos mais graves, como o de cirurgias e 

atendimento especializados. Em terceiro, constata-se uma maior integração entre a equipe de saúde 

que atua dentro das prisões e aqueles profissionais pertencentes aos centros de saúde do Município.  

 

Outro avanço que não se pode deixar de mencionar consiste na maior qualificação 

dos profissionais de saúde que atuam dentro das unidades prisionais, o que foi possível graças às 

capacitações realizadas, sobretudo, nas áreas de DST, saúde mental, pneumologia sanitária, bio-

segurança, vigilância sanitária, hanseníase, diabetes, hipertensão, saúde da mulher e saúde bucal 

(DSAP, 2007). Conforme relatos de entrevistados, isso tem surtido efeitos na melhoria da qualidade 

dos atendimentos prestados aos aprisionados. 

 

Com base em informações extraídas de relatórios de gestão, as condições físicas das 

unidades prisionais também é outro aspecto a que se deve dar relevância. Com a oportunidade de 

celebrar convênios com o governo federal, o Estado de Minas Gerais tem adequado determinados 

núcleos de saúde, efetuando obras e adquirindo equipamentos e kit de medicamentos, o que por via 

de conseqüência tem gerado em alguns estabelecimentos penais melhores condições de trabalho às 

equipes de saúde. 

   

No que se refere às unidades prisionais que recebem o Incentivo para a Atenção à 

Saúde no Sistema Penitenciário, destaca-se a elevação do número dessas unidades em razão de 

atenderem aos requisitos previstos no PNSSP. O Gráfico 5 mostra que desde 2004, ano no qual 

Minas foi qualificado ao plano, até fevereiro de 2008, 20 estabelecimentos penais, dos 55 

subordinados à SEDS, conseguiram ser registrados no CNES. Isso significa que, só naquelas 

unidades cadastradas, foram diretamente beneficiados, em fevereiro de 2008, 11.297 presos com os 

recursos e ações de saúde do PNSSP, ou seja, 48 % do total de confinados em estabelecimentos da 

SEDS, ou 29 % do total de pessoas presas no Estado de Minas Gerais. 

 



 

 

 

Gráfico 5 – Evolução do número de unidades prisionais 

registradas no CNES / Minas Gerais / 2004 - 2008 

 
     Fonte: Diretoria de saúde e Atendimento Psicossocial, SEDS. 

Elaboração do autor. 

 

 

   A Tabela 8 evidencia os tipos de unidades prisionais registradas no CNES, a 

capacidade, ocupação e o número de equipes de cada uma. Percebe-se que a maioria dos 

estabelecimentos, ou seja, 10 são penitenciárias, ao passo que apenas 5 são presídios. Isso porque, 

em geral, as penitenciárias já possuíam melhores condições físicas para a adequação do núcleo de 

saúde, assim como quadro de pessoal mais fácil de ser complementado conforme preconiza o 

PNSSP. Da mesma forma, o Centro de Apoio – unidade responsável por atender o excedente da 

demanda de atendimento dos presos – e os hospitais tiveram mais facilidades para adequar aos 

requisitos, tendo em vista a natureza institucional médica desses estabelecimentos. É interessante 

notar que, apesar de o plano dispor que deverá ser implantada uma equipe para até 500 presos, na 

realidade isso não tem sido observado em todas as unidades prisionais. De acordo com a tabela 

seguinte, existem 4 (quatro) estabelecimentos que possuem mais de 1 000 pessoas confinadas e que, 

mesmo assim, não têm mais de uma equipe de profissionais. 

 



 

 

 

 

Tabela 8 - Unidades prisionais registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / Minas Gerais / 

fev. 2008 

Unidade prisional Município Capacidade Ocupação 
Nº de 

equipes 

1 Centro de Apoio Geral São Francisco Ribeirão das Neves 110 82 1 

2 Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto Belo Horizonte 212 214 1 

3 Complexo Penitenciário Nelson Hungria Contagem 1397 1518 1 

4 Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa Juiz de Fora 100 53 1 

5 Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz Barbacena 239 186 1 

6 Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior Unaí 500 478 1 

7 Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho Ipaba 348 340 1 

8 Penitenciária de Francisco Sá Francisco Sá 332 317 1 

9 Penitenciária José Édson Cavalieri Juiz de Fora 183 167 1 

10 Penitenciária José Maria Alkimin Ribeirão das Neves 850 838 1 

11 Penitenciária Manoel M. Lisboa Júnior Muriaé 396 397 1 

12 Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires Juiz de Fora 396 429 1 

13 Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria São Joaquim de Bicas 396 382 1 

14 Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga Uberlândia 396 392 1 

15 Penitenciária de Teófilo Otoni Teófilo Otoni 280 249 1 

16 Presídio Antônio Dutra Ladeira Ribeirão das Neves 1170 1741 1 

17 Presídio Inspetor José Martinho Drumond Ribeirão das Neves 820 1561 1 

18 Presídio Floramar Divinópolis 237 393 1 

19 Presídio Irmãos Naves Araguari 140 150 1 

20 Presídio Professor Jacy de Assis Uberlândia 936 1410 1 

Total 9438 11297 20 
Fonte: Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial e Superintendência de Articulação e Gestão de Vagas, SEDS. Elaboração do 

autor. 



 

 

 

5.7 Desafios do PNSSP em Minas Gerais 

 

Como já foi mencionado, é natural que durante as fases de implementação e 

execução de uma política pública apareçam incertezas e eventuais dificuldades, algumas já 

esperadas e outras não previstas no processo de formulação. Assim, o PNSSP não foge à regra, 

tendo em vista que desde 2004 ele tem enfrentado desafios para melhorar o atendimento dos 

serviços de saúde, bem como aumentar a população prisional mineira beneficiada pelas suas ações. 

 

Para efeitos de compreensão de alguns desafios, é preciso destacar inicialmente o 

fenômeno de transferência da administração das cadeias públicas da Polícia Civil para a Secretaria 

de Estado de Defesa Social, passando então a serem denominadas de presídios. Ademais, ressalta-se 

o fato de muitas cadeias terem sido desativadas e, consequentemente, enviados os aprisionados para 

as carceragens da SEDS. Segundo a explicação de Sapori (2007, p. 167), o qual aponta dados 

comprobatórios, esses dois processos – de mudança de administração e de transferência de presos –  

tem ocorrido de maneira rápida nos últimos anos, sobretudo, a partir de 2003.   

 

Com base em informações extraídas do Relatório de Ações nos Presídios, 

desenvolvido no início de 2008 pela Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial, essas unidades 

recém assumidas dispõem de precária estrutura física, algumas com salas de atendimento 

incompletas e sem espaço para adequação do núcleo de saúde conforme determina o PNSSP. Dessa 

forma, é preciso realizar construções e reformas em muitos estabelecimentos, sobretudo em 

presídios – onde se encontra a maior parte dos presos – para que seja preenchido um dos quesitos 

do registro das unidades prisionais no CNES. 

 

  De acordo com relato do Diretor de um presídio: 

 
Não contamos com estrutura física e equipamentos que possibilitem a estruturação 

de serviços ambulatoriais para atender às necessidades de atenção no nível básico 

para as áreas de saúde e psico-social. Especificamente, no caso dos atendimentos 

psicológicos não há salas adequadas, os presos são atendidos em um “beco” 

(corredor pequeno usado pelos agentes penitenciários para guardar suas roupas). O 

atendimento médico oferecido pela Unidade é realizado por um médico cedido pela 

Prefeitura a cada 15 dias. Nesse caso, os atendimentos são realizados na sala da 

inspetoria e as agentes penitenciárias femininas o auxiliam (DSAP, 2008). 

 

 

  Somada à precária estrutura física de alguns estabelecimentos recém assumidos pela 

SEDS, tem-se a carência de equipamentos e instrumentos para o adequado funcionamento dos 



 

 

 

núcleos de saúde. Sendo assim, percebe-se que a política de administração prisional em vigor tem-

se preocupado intensamente com a custódia dos indivíduos por meio do aumento do número de 

vagas, todavia, esta mesma política tem apresentado algumas deficiências no que tange à oferta e 

organização de alguns serviços dentro da prisão, como é o caso da assistência de saúde. 

 

  Outro desafio grande enfrentado pelo PNSSP em Minas Gerais consiste na 

necessidade de melhorar a política de recursos humanos do Estado, notadamente, a voltada para os 

profissionais de saúde atuantes dentro do sistema prisional. “Existem muitas unidades com quadro 

de profissionais incompleto, sendo preciso contratar vários a fim de compor a equipe mínima”, 

relata a Diretora de Saúde e Atendimento Psicossocial. De acordo com servidores entrevistados 

dentro da unidade prisional, além de não serem oferecidas boas condições físicas de trabalho, os 

salários em geral são pouco atrativos e o regime trabalhista é na sua grande maioria o de 

contratação, ou seja, sem estabilidade. Em certos estabelecimentos penais, essa situação tem 

propiciado uma alta rotatividade. 

 

  Essa falta de incentivo tem dificultado enormemente a contratação de novos 

profissionais para os presídios recém administrados pela SEDS. Em especial, cabe destaque para a 

classe de enfermeiros e médicos, as quais se encontram desvalorizadas e insatisfeitas de tal modo 

que isso tem gerado o descumprimento da carga horária semanal por alguns, sem medo de sofrerem 

punições administrativas, segundo pessoas entrevistadas. Além disso, a preferência pelo trabalho no 

sistema prisional por enfermeiros e clínicos gerais tem sido diminuída face aos salários mais 

interessantes em outros nichos.  

   

A Tabela 9 revela as mudanças ocorridas no quadro de profissionais da área de saúde 

do sistema prisional de Minas Gerais referentes aos anos de 1998 e 2008. A população prisional da 

SEJDH era de 3.500 presos em junho de 1998 e a da SEDS de 23.653 em fevereiro de 2008. Isso 

significa que a atual Secretaria de Estado de Defesa Social tem o dever de cuidar de um número de 

aprisionados 6,75 vezes maior do que o da SEJDH há 10 anos atrás. Torna-se necessário analisar o 

que ocorreu com a proporção de profissionais de saúde referente a esses mesmos anos. Percebe-se 

através da tabela que o aumento do número total desses funcionários foi de 5,7. Se comparado com 

as categorias atuantes em 1998, em 2008 nenhuma categoria profissional apresentou um 

crescimento ou estabilidade da proporção do número de presos por profissional. Ou seja, a 

contratação de profissionais não acompanhou a trajetória da elevação do número de pessoas 

privadas de liberdade, já que, se antes existiam 39,77 presos por profissional, agora esse número é 



 

 

 

de 47,12. Ressalta-se que três novas categorias foram inseridas no quadro, possivelmente em 

função do PNSSP: auxiliar de enfermagem, enfermeiro e auxiliar de consultório. 

 

Tabela 9 - Quadro de profissionais da área de saúde do Sistema Prisional de Minas Gerais 

1998 / 2008 

Profissional 

1998 / SEJDH 2008 / SEDS 

Nº absoluto 

Nº de 

presos(1)/ 

profissional 

Nº absoluto 

Nº de 

presos(2)/ 

profissional 

Auxiliar de enfermagem     168 140,79 

Psicólogo 22 159,09 98 241,36 

Assistente Social 19 184,21 78 303,24 

Dentista 15 233,33 45 525,62 

Médico 21 166,66 37 639,27 

Enfermeiro   31 763,00 

Psiquiatra 11 318,18 21 1126,33 

Auxiliar de consultório dentário   20 1.182,65 

Farmacêutico   3 7.884,33 

Fisioterapeuta   1 23.653 

Total 88 39,77 502 47,12 
Fonte: Censo Criminológico de 1998 e Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial, SEDS. 

Elaboração do autor. 

(1) 3.500 presos nos estabelecimentos da SEJDH. 

(2) 23.653 presos nos estabelecimentos da SEDS. 
 

 

  O Gráfico 4 apresenta a distribuição percentual de profissionais por área de saúde 

referente às unidades prisionais da SEDS em fevereiro de 2008. Verifica-se que a maior parte – 

68,52 % – é composta por auxiliares de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais. O que possui 

menor representação é o fisioterapeuta – apenas um foi contratado –, isso porque o PNSSP não 

determina que deve haver em cada unidade prisional esse profissional. 

    

    



 

 

 

Gráfico – 6 Distribuição percentual de profissionais da área de saúde das 

unidades prisionais da SEDS / fev. de 2008 

 

  Fonte: Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial, SEDS. 

Elaboração do autor. 

 

 

  Conforme relato de servidores municipais, o crescimento da população encarcerada e 

a falta de valorização dos profissionais que trabalham dentro das unidades prisionais têm feito com 

que a prefeitura continue realizando a atenção à saúde dos presos em todos os níveis. Ou seja, a rede 

municipal de saúde tem promovido tanto as atenções de Média e Alta Complexidade como também 

ainda a Atenção Básica.  

 

  Nesse sentido, revela o médico da prefeitura entrevistado: 

Determinados procedimentos que deveriam ser realizados dentro do cárcere, 

conforme está previsto no PNSSP, não estão sendo cumpridos, e o Município tem 

arcado com isso. As equipes de saúde dentro das unidades prisionais têm realizados 

os exames admissionais, mas não tem feito os atendimentos rotineiros como foram 

programados.  
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  Este ressalta ainda que o aprisionado adoece mais do que o cidadão livre, devido à 

concentração de patologias nas unidades prisionais e condições físicas geralmente inadequadas à 

saúde, e que a melhoria na qualidade dos atendimentos depende de uma série de fatores: 

O fato de haver uma equipe de saúde dentro das unidades prisionais não significa 

que a qualidade dos atendimentos será melhor. Para isso, é necessário um conjunto 

de fatores como, compromisso dos funcionários, capacitação contínua, 

remuneração adequada, equipamentos, instrumentos etc. 

 

  Com relação às condições de confinamento insalubres de alguns estabelecimentos 

penais do Estado – o que impacta diretamente na saúde dos presos –, tem-se demandado maior 

atuação dos Municípios por meio da vigilância sanitária em todas as instalações, conforme relatório 

técnico desenvolvido pela Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial (DSAP, 2007). Esse 

contexto tem causado preocupação à administração do Município pesquisado tendo em vista que há 

risco de transmissões de doenças que estão dentro dos estabelecimentos penais para fora por meio 

de funcionários e familiares de presos. De acordo com entrevistados, a maior parte dos funcionários 

que atuam dentro da unidade prisional, assim como uma parcela considerável de familiares dos 

presos, residem na cidade onde se encontra o estabelecimento penal. Segundo o médico 

entrevistado da prefeitura, essa situação “repercute no risco de aumentar doenças no âmbito 

municipal, sobretudo, no que se refere à Tuberculose, HIV e Sífilis, doenças cujo controle se 

considera preocupante”.  

 

  Outro problema verificado na operacionalização do PNSSP, relatado por servidores 

municipais, é que a prefeitura tem sido onerada também no fornecimento de medicamentos para 

Atenção Básica, pois muitas vezes as unidades prisionais recorrem ao governo local para adquirir 

estes produtos já que o Estado tem apresentado problemas no repasse.  

 

  Essa dificuldade na assistência farmacêutica por parte do Estado tem sido 

reconhecida pela SEDS, e as causas se relacionam com problemas de logística na aquisição, 

armazenamento e distribuição, o que necessita de elaboração de um Projeto para Assistência 

Farmacêutica. Ademais, segundo a Diretora de Saúde e Atendimento Psicossocial, nos últimos 

meses tem-se discutido a transferência desta função da SEDS para a SES, uma vez que, devido à 

natureza da atividade, acredita-se que esta secretaria tenha condições de realizá-la de forma mais 

eficiente. 

 

  Deve-se salientar que a SEDS não só tem enfrentado dificuldades na compra de 

medicamentos como também em diversas aquisições para promoção das ações de saúde, o que tem 



 

 

 

levantado discussões no sentido de transferir parcialmente para a SES a execução dos recursos do 

Incentivo para Atenção à Saúde da População Prisional. Com base nas entrevistas realizadas, 

verifica-se que há um consenso entre servidores da SES e SEDS quanto à possível execução do 

recurso de forma conjunta. 

 

  Outro desafio do PNSSP em Minas Gerais é que a quantidade de recursos repassados 

para os municípios via PPI em função da população prisional é baixa, segundo entrevistados que 

trabalham no governo estadual e municipal. Em outras palavras, o número de cotas de serviços 

pactuados na Comissão Intergestores Bipartite para as unidades prisionais tem sido considerado 

insuficiente. Assim, é necessária a elevação desse recurso e também a ampliação do mesmo para 

Municípios que ainda não o recebem. 

 

  Interessante observar a ponderação feita por um servidor da Prefeitura de Ribeirão 

das Neves em relatório técnico desenvolvido no ano de 2007: 

 
O município receberá pela PPI do Estado em 2007 apenas R$ 107.498,44  

destinados à execução dos procedimentos de média e alta complexidade, sem 

nenhuma perspectiva de aumento desse valor em um curto e médio prazo (...). 

(...) a população penitenciária deveria ser avaliada periodicamente, conforme 

normas técnicas pertininentes, com exames complementares de rotina que 

totalizariam atualmente o valor médio de R$ 74,78 / ano / paciente. Isso implica 

que, somente com essa população de 3.771 detentos, o município gastaria 

anualmente para financiar essa triagem R$ 289.622,94, valor 2,69 vezes superior 

ao repassado ao município, sem considerar os possíveis adoecimentos dos detentos, 

que são freqüentes e resultam em gastos mais expressivos (SMSRN, 2007). 

 

 

  Diante disso, constata-se ainda certo descontentamento do governo municipal em 

relação a alguns aspectos da política de assistência à saúde dos presos. 

 

  Quanto às pactuações intermunicipais para atendimentos de Média e Alta 

Complexidade, é preciso incentivá-las, pois existem prefeituras que ainda não possuem esse modelo 

de prestação de serviços aos encarcerados. 

       

  Os atendimentos externos, conforme relata agentes de segurança, também é 

prejudicado às vezes pela falta de funcionários para a realização de escolta e pelo número reduzido 

de veículos disponíveis. Eles ressaltam que a grande demanda de saídas – para audiências, 

transferências e tratamentos – faz com que nem sempre sejam atendidos todos que necessitam, 

sendo selecionados casos de prioridade. 

 



 

 

 

 Por fim, destaca-se como outro desafio importante a ser superado no âmbito do Estado 

de Minas Gerais, a ampliação das ações de saúde previstas no PNSSP para as unidades prisionais 

sob a administração da Polícia Civil. O atual POE só prevê ações e financiamento das unidades 

vinculadas à SEDS, tornado-se necessária a pactuação também desse novo modelo com as cadeias 

públicas que estão sob a gestão da Polícia Civil. O PNSSP não diferencia presos condenados de 

presos provisórios, mas preconiza que o público alvo de sua política é 100 % da população 

penitenciária brasileira, o que não permite restrições quanto a gênero, cor ou situação de 

confinamento. 

  

 



 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este trabalho tratou de um tema de suma importância para os governos e para a 

sociedade como um todo que é a assistência de saúde dentro dos estabelecimentos penais. Diante do 

conceito moderno de prisão – caracterizado entre suas finalidades pela de ressocialização –, esta 

pesquisa trouxe razões acerca do dever que tem o Poder Público em prestar serviços de saúde às 

pessoas que se encontram confinadas nos diversos tipos de unidades prisionais. Razões estas que se 

relacionam com o controle de doenças infecto-contagiosas, diminuição da reincidência criminal por 

meio de tratamentos biopsíquicos e com a coibição da dupla penalização do indivíduo delinqüente. 

Assim, as ações de saúde na prisão foram abordadas não só como interesse dos encarcerados, mas 

como objeto de política pública cujos benefícios podem espalhar-se por toda a população brasileira. 

 

  Verificou-se que, embora o Sistema Único de Saúde já contemplasse a população 

prisional em seus serviços antes de 2003, era necessário algo a mais, que tratasse o cidadão privado 

de liberdade de forma diferenciada do cidadão livre, haja vista as condições distintas vividas por 

esses. Ademais, era preciso definir e organizar a forma de oferta desses serviços uma vez que havia 

pouca regulamentação e falta de planejamento, gerando conflito de competências entre atores, 

sobretudo, entre o Estado e os Municípios. Foi então que se formulou o Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário (PNSSP) a fim de se tentar solucionar esses problemas ou, ao menos, reduzir 

os obstáculos. 

 

  Conheceram-se os institutos do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a sua 

lógica de funcionamento, demonstrando como a política pública proposta pelo PNSSP está inserida 

naquele sistema. Este plano foi construído tendo como base a rede de serviços saúde já implantada 

na sociedade brasileira, sendo, portanto, um instrumento responsável não por criar, mas por 

aperfeiçoar a atenção à saúde de uma população específica, ou seja, os aprisionados. 

   

  Com base em entrevistas com servidores atuantes no âmbito dos governos estadual e 

municipal, com funcionários de um presídio e, também, através de relatórios técnicos e de gestão, 

foi mostrado como se deu o processo de implementação do PNSSP no Estado de Minas Gerais, os 

avanços dessa nova política e os desafios enfrentados para a melhoria dos serviços prestados. 

 

  Como ocorre normalmente em qualquer política púbica, na fase de implementação 

do PNSSP em Minas Gerais foram construídas arenas decisórias com a participação de diversos 



 

 

 

stakeholders, notadamente, aqueles diretamente mais interessados: representantes do governo 

federal (Ministério da Justiça e Ministério da Saúde), do governo estadual (Secretaria de Estado de 

Saúde e Secretaria de Estado de Defesa Social) e do governo municipal (Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde). Nesse sentido, percebeu-se que a política pública em tela é considerada tanto 

intergovernamental, por ter a participação de instâncias distintas de governos, como intersetorial, 

por envolver pastas diferentes, ou seja, segurança pública e saúde. 

 

  Além disso, constataram-se certas discussões entre os atores acerca de alguns 

interesses em jogo, como por exemplo, a possibilidade dos serviços de saúde oferecidos aos 

encarcerados beneficiarem também os funcionários das unidades prisionais. Outra discussão que se 

traz como exemplo foi a relacionada com a compensação financeira adicional, via Programação 

Pactuada e Integrada, dos Municípios que possuem população encarcerada no seu território. 

 

  Segundo Aires (1992, pág. 77), os conflitos existentes no processo de implementação 

de uma política pública não devem ser considerados algo indesejado ou mesmo nocivo. Eles devem 

ser encarados como contribuições que podem promover avanços de determinadas atividades, porque 

deles há a possibilidade de surgir novas situações. 

   

  O PNSSP propiciou a formação de canais institucionalizados entre os diversos 

agentes executores da sua política, inclusive com a administração indireta estadual mineira: 

Fundação Ezequiel Dias, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e Escola de Saúde 

Pública. Trouxe também fontes de recursos para o financiamento da suas ações, como por exemplo 

o Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário e convênios celebrados com o 

Ministério da Justiça. Ele aperfeiçoou o modelo de atendimento ao impor que cada estabelecimento 

penal possua equipe interdisciplinar mínima, equipamentos essenciais, adequação física e 

capacitação contínua. Mas, possivelmente, o grande mérito desse plano está na definição do 

arcabouço de competências entre a União, os Estados e os Municípios. 

   

  Revelou-se que ainda existem grandes desafios para a melhoria dos serviços de saúde 

oferecidos aos encarcerados de Minas Gerais, como a necessidade de adequar fisicamente os 

núcleos de saúde das unidades prisionais recém assumidas pela SEDS, adquirir equipamentos 

médicos e veículos para escolta e aperfeiçoar a política de recursos humanos do Estado por meio de 

incentivos financeiros, estabilidade ocupacional e, consequentemente, elevação do número de 

profissionais atuantes dentro da prisão. Além disso, é preciso aumentar os recursos destinados aos 



 

 

 

Municípios via PPI, bem como ampliar o número de Municípios que recebem os mesmos. Outra 

prioridade consiste na ampliação do modelo de serviços do PNSSP às cadeias públicas da Polícia 

Civil, locais estes que apresentam normalmente superlotação e condições de sobrevivência 

degradantes. 

   

  Por conseguinte, com este trabalho espera-se que tenha sido mostrado como se deu a 

implementação do PNSSP em Minas Gerais, bem como as mudanças advindas do novo contexto 

proposto por esse plano. O Estado de Minas Gerais é um caso que expõe claramente a importância 

do PNSSP como um instrumento de planejamento federal responsável por criar diretrizes 

estratégicas e alinhar ações entre os governos subnacionais. Ele serviu, portanto, como um 

mecanismo que incentivou os governos estaduais e municipais a inserirem em suas agendas a 

política de assistência à saúde dos encarcerados, bem como promoveu a integração dos trabalhos 

desses atores. No entanto, é de se esperar muitos ajustes no futuro com vistas a alcançar cada vez 

mais resultados positivos. 
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