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RESUMO
O presente trabalho é uma revisão narrativa da literatura que buscou identificar a fragilidade da saúde das pessoas
privadas de liberdade (PPL) no sistema prisional; e os possíveis agravos a saúde mental. O objetivo da pesquisa foi
apresentar as fragilidades das instituições carcerárias no cenário brasileiro; bem como identificar os fatores relacionados
para  o  adoecimento  mental  das  pessoas  privadas  de  liberdade  (PPL),  visando  à   importância  da  implantação  e  
implementação de serviços de saúde; e adesão das políticas públicas de saúde desenvolvidas para o sistema carcerário.
A  pesquisa  foi  realizada  nas  bases  de  dados  Lilacs,  Scielo  e  Google  Acadêmico,  utilizando  as  palavras-chave:
Depressão;  Instituição  penal;  Política  de  Saúde;  Serviço  de  saúde.  Os  artigos  foram  selecionados  pelo  ano  de
publicação (2012-2017) e idioma (português). Os estudos evidenciaram a crise carcerária que o país vive, juntamente
com as consequências que a mesma traz para os apenados. Por decorrência das situações vividas pelos encarcerados,
o índice depressão se torna comum neste meio. Demonstrando, que a atenção à saúde em unidades prisionais,  é
primordial para se oferecer um tratamento preventivo e não apenas curativo.

PALAVRAS-CHAVE: Depressão; Instituição penal; Política de Saúde; Serviço de saúde.

1 INTRODUÇÃO

A  população  carcerária  brasileira  cresceu  aproximadamente  267%  nos  14  últimos  anos
(BRASIL, 2016), demandando um maior espaço físico para acomodação dos encarcerados, porém,
apesar dos esforços governamentais para a construção de novos estabelecimentos prisionais,  a
redução do número de vagas nos presídios  apresentou um grande crescimento,  resultando em
superlotação, favorecendo ao adoecimento dos presidiários (VIVEIROS, 2012). 

Quanto  à  assistência  a  saúde  no  sistema  carcerário,  há  uma carência  nas  condições  e
recursos  para  um  atendimento  de  qualidade.  Resultado  de  um  ambiente  sem  espaço  físico,
superlotado, que favorece o adoecimento físico e mental desses penitenciários. Além de, falta ou
inexistência  de  recursos  humanos,  profissionais  da  saúde  para  realizar  ações  de  promoção,
prevenção e reabilitação na saúde dos encarcerados. Sendo assim, percebe-se uma contradição
entre  a  legislação  e  a  prática.  Enquanto  a  Constituição  Federal  e  a  Lei  de  Execução  Penal
asseguram o direito  à  saúde,  há uma grande lacuna para  a  efetivação do direito  à  saúde dos
carcerários (AZEVEDO, 2014).

A depressão é considerada um problema de saúde pública; e os encarcerados fazem parte do
elevado  coeficiente  dessa  doença  psicológica  (BRASIL,  2017).  A  Classificação  Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde: CID-10 (2008) classifica um quadro
depressivo  quando  o  indivíduo  apresenta  um  rebaixamento  do  humor,  redução  da  energia  e
diminuição da atividade, alteração da capacidade de experimentar o prazer,  perda de interesse,
diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga, mesmo após um esforço
mínimo.

Esta patologia é passível de prevenção, porém necessita de detecção precoce, evidenciando
que  atenção  primária  a  saúde (APS)  nos cárceres,  diminuiria  o  número  de  doentes  e  também
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reduziria  os  gastos  públicos.  Diante  do  exposto,  este  estudo  tem  por  objetivo  apresentar  as
fragilidades  das  instituições  carcerárias  no  cenário  brasileiro;  bem  como  identificar  os  fatores
relacionados  para  o  adoecimento  mental  das  pessoas  privadas  de  liberdade  (PPL),  visando  à
importância da implantação e implementação de serviços de saúde; e adesão das políticas públicas
de saúde desenvolvidas para o sistema carcerário.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se  de  uma  revisão  narrativa  da  literatura,  capaz  de  analisar  diferentes  periódicos
indexados em sites de publicações científica, objetivando unir o conhecimento oriundo da pesquisa
com as hipóteses formuladas sobre o tema proposto (SOUZA et al., 2010). A pesquisa foi realizada
nas bases Lilacs, Bireme e Scielo, acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e
Google  Acadêmico.  A seleção do material  ocorreu no mês de julho  de 2017,  agrupando-se as
palavras-chave: Depressão; Instituição penal;  Política de Saúde; Serviço de saúde.  As palavras-
chave foram definidas de acordo com a validação dos descritores em ciências da saúde – DeCS. Os
artigos  selecionados  atenderam  aos  critérios  de  inclusão:  publicação  em  periódicos  nacionais,
indexação nas bases de dados informatizadas no idioma português, ano de publicação (2012-2017),
artigos originais disponíveis na íntegra. Após a busca inicial,  os artigos foram selecionados pelo
título e resumo. Para análise do material foram seguidos os tópicos: relevância e compreensão da
literatura,  busca  de  idéias  principais  e  interpretação  bibliográfica.  Os  princípios  éticos  foram
mantidos respeitando os direitos autorais, mediante a citação de cada um deles.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  Brasil  aparece  em  sexto  lugar  no  ranking  mundial  de  encarceramento,  sendo  que,  a
estrutura física ofertada no país está edemaciada, sem condições para manter toda essa demanda.
Devido ao grande número de indivíduos e a falta de recursos financeiros, somados a inexistência ou
insuficiência de recursos humanos, como profissionais da saúde e das ciências humanas, as PPL
ficam predispostas a diversos problemas, principalmente relacionados à saúde mental, pela vivência
em um ambiente hostil, precário e desagradável.

Segundo Azevedo (2014),  o  ato de ser  preso abala o sujeito,  pois  ele  tem o choque de
realidade  entra  a  liberdade  e  a  privação,  bem  como  as  probabilidades  de  ficar  com  a  saúde
debilitada aumentam perante uma pessoa livre. Dados epidemiológicos indicam que a depressão é o
distúrbio que mais acomete os apenados (SANTOS, et al, 2015).

Sem gênese estabelecida,  a  depressão é  uma patologia  multifatorial,  podendo  relacionar
fatores ambientais, biológicos e psicológicos. O bem-estar mental é subjetivo para cada ser, porém,
sabe-se que alguns critérios são necessários  para  que ela  esteja  em perfeito  equilíbrio,  mas a
realidade  evidenciada  nos  presídios  demonstra  diversos  agravantes  que  podem ocasionar  uma
disfunção no psique do detento (VIVEIROS, 2012). O sistema carcerário é insalubre e punitivo, não
apenas  pela  sentença  que  será  cumprida,  mas  pela  punição  física  ou  mental  que  sofrem  os
encarcerados, face às condições de saúde deploráveis, os ambientes superlotados, a ausência de
atividades educativas e laborais.

São poucos os presídios que promovem ações ou que tenham algum lugar exclusivo para
realizar  assistência  a saúde e  prevenção,  geralmente  o  único  serviço  de saúde que os  presos
recebem é um tratamento curativo em hospitais, onde os mesmos são tratados de forma desigual,
levando,  muitas vezes,  a uma recuperação incompleta. Devido às más condições ofertadas nas
instituições penais, que geram diversas consequências já caracterizadas como problemas de saúde
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pública, o Ministério da Saúde junto com outras áreas técnicas, formularam a Política Nacional de
Atenção  Integral  à  Saúde  das  Pessoas  Privadas  de  Liberdade  no  Sistema  Prisional,  PNAISP
(BRASIL, 2014). Objetivando um cuidado integral e total das PPL, bem como, amenizar os agravos
gerados pela reclusão, o PNAISP vem para auxiliar financeiramente, qualificar e instalar equipes
multiprofissionais, visando promover saúde nos cárceres.

Em  relação  à  saúde  mental,  em  2014  foi  elaborado  o  Serviço  de  Avaliação  e
Acompanhamento  das  Medidas  Terapêuticas  Aplicáveis  à  Pessoa  com  Transtorno  Mental  em
Conflito  com  a  Lei  (EAP),  que  viabiliza  a  desinstitucionalização  progressiva  do  indivíduo  com
transtorno mental encarcerado, a EAP - de forma individualizada, integral e resolutiva – atuará pelo
resgate de vínculos familiares,  pela garantia da atenção psicossocial  no âmbito  do SUS e pela
reabilitação e reinserção social da pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei.

Com uma assistência básica oferecida para os apenados,  diversas patologias podem ser
diagnósticas precocemente, no caso da depressão uma descoberta prematura previne um possível
uso  de  fármacos  e  um  estágio  mais  agudo  do  problema,  dando  maiores  chances  de
restabelecimento na saúde do encarcerado (ABELHA, 2014).

4 CONCLUSÃO

Sabe-se que a saúde é direito de todos, inclusive para aqueles que estão aprisionados, pois
eles  estão  sob custódia  do  Estado,  diante  disso,  é  dever  das instituições  prisionais  adquirirem
espaço suficiente para acomodação dos encarcerados, além de promoverem ações em saúde para
sua população. A adesão ao PNAISP por parte dos órgãos governamentais, permite a implantação e
implementação de equipes de saúde no sistema carcerário, o que trará aos cativos, segurança e
acolhimento, sendo capaz de substituir sentimento de exclusão por satisfação. Podendo gerar um
ambiente  menos  agressivo,  de  modo  que,  o  impacto  psicológico  seja  menor,  e  aos  poucos,  o
coeficiente de patologias mentais diminua no sistema penitenciário, trazendo à tona, o real sentido
de reabilitação social  e prevenção à criminalidade, sendo este o papel dos estabelecimentos de
detenção.

REFERÊNCIAS

ABELHA L. Depressão, uma questão de saúde pública. Cad. Saúde Colet., 2014, Rio de Janeiro, 22
(3): 223. Disponível em: https://goo.gl/894fsR.

AZEVEDO SMT. Ansiedade e Depressão: Recurso aos Serviços de Saúde em Contexto Prisional. 
Escola Superior de Enfermagem do Porto, 2014. Disponível em: https://goo.gl/aEQwpd.

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil tem maior número de casos de depressão na América 
Latina. Informe sobre depressão. Brasília, 2017. Disponível em: https://goo.gl/TmKQKk.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Interministerial n°1, 2 jan 2014. Disponível em: 
https://goo.gl/BKSosc.

SANTOS FB, SILVA VGS, FORMIGA SN, ESTEVAM DI. Depressão por detrás das grades: um 
possível sintoma em apenados. Psicólogo inFormação, n. 19, jan./dez. 2015. Disponível em: 
https://goo.gl/EMv7Pe.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



SOUZA TM, SILVA DM, CARVALHO R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein. 2010; 
8(1 Pt 1):102-6 .Disponível em: https://goo.gl/Eds468.

VIVEIROS CAL. Com a incorreta aplicação da lei 7210 (Lei da Execução Penal) afeta o psique do 
detendo. Portal dos Psicólogos, 14.04.2012. Disponível em: https://goo.gl/oMjkjq.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

