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RESUMO 

O crescimento do número de pessoas privadas de liberdade e o déficit de 

vagas no sistema prisional é algo que preocupa não apenas gestores do sistema 

prisional, como também a sociedade como um todo, haja vista que essa 

precariedade no sistema prisional tem o intuito de ressocializar os apenados, 

contudo, nas condições em que se apresentam, não conseguem cumprir com seus 

objetivos e nem mesmo possuir as condições básicas de saúde estabelecidas por 

lei, reafirmando a necessidade de políticas efetivas no que tange à garantia da 

saúde dos apenados. Nessa perspectiva, este estudo objetiva analisar a destinação 

das verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) ao sistema penitenciário do estado do 

Rio Grande do Sul e o controle de doenças, demonstrando os níveis de crescimento 

da população carcerária no estado e a evolução da saúde desses apenados a partir 

do desenvolvimento de pesquisa básica, com a utilização de dados secundários do 

cenário atual do sistema prisional no estado do RS, precisamente no período que 

compreende os anos de 2014, 2015 e 2016. Assim, no que diz respeito à análise de 

destinação das verbas do SUS ao sistema penitenciário do estado e o controle de 

doenças entre os apenados, conclui-se que o desenvolvimento de políticas de saúde 

orientadas ao sistema prisional é de extrema importância, porém, ainda existe 

espaço para evolução dessas políticas. É essencial que os governantes façam 

investimentos para melhoria das condições de saúde dos apenados. Dessa forma, 

evitam-se custos desnecessários e ocupação de vagas em hospitais públicos com 

amparo aos apenados. 

 

Palavras-chave: Sistema penitenciário. Saúde. Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The growth in the number of persons deprived of their liberty and the deficit 

of vacancies in the prison system is something that concerns not only managers of 

the prison system, but also society as a whole, given that this precariousness in the 

prison system is intended to re-socialize the prisoners, however, under the conditions 

in which they present themselves, are unable to fulfill their objectives and not even 

have the basic health conditions established by law, reaffirming the need for effective 

policies regarding the guarantee of the health of the prisoners. In this perspective, 

this study aims to analyze the allocation of funds from the Unified Health System 

(SUS) to the penitentiary system of the state of Rio Grande do Sul and its impact on 

disease control, demonstrating the growth levels of the prison population in the state 

and the evolution health of these inmates from the development of basic research, 

using secondary data from the current scenario of the prison system in the state of 

RS, precisely in the period between the years 2014, 2015 and 2016. Thus, with 

regard to analysis of the allocation of SUS funds to the state penitentiary system and 

disease control among prisoners, it is concluded that the development of health 

policies oriented to the prison system is extremely important, however, there is still 

room for the evolution of these policies. It is essential that government officials make 

investments to improve the prisoners' health conditions. In this way, unnecessary 

costs and occupancy of vacancies in public hospitals are avoided, with support for 

inmates. 

 

Keywords: Penitentiary system. Health. Public Policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o 

Brasil é o terceiro maior país do mundo com maior número de pessoas presas. 

Atualmente, o número de apenados é composto por aproximadamente 726.712 mil 

indivíduos, conforme dados do último levantamento nacional de informações 

penitenciárias, realizado em junho de 2016. Os indicadores referentes a esse grupo 

apontam que a maioria é de cor negra, jovem e relacionada com o crime de tráfico 

de drogas. (BRASIL, 2017). 

Segundo o IBGE (2016), em julho de 2016, a população brasileira era de 

206.081.432 pessoas, ou seja, a taxa de presos para cada 100 cem mil habitantes 

era de 352,6 indivíduos. O sistema prisional do país disponibiliza 368.049 vagas, 

ainda segundo dados de junho de 2016, o que significa dois presos para cada vaga 

no sistema prisional, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. (BRASIL, 

2017). 

O déficit de vagas é de 358.666. A realidade é que 78% dos estabelecimentos 

penais abrigam mais presos do que comportam, e 89% da população carcerária 

estão em unidades superlotadas. (VERDÉLIO, 2017). 

O propósito do sistema penitenciário vai muito além da penalização do 

indivíduo infrator; opera com o objetivo da ressocialização dos apenados. Mas o que 

tem ocorrido está muito aquém do seu propósito. Na realidade, o que ocorre 

efetivamente com os presos brasileiros é um total desrespeito com os direitos 

básicos, assim, a prisão deixou de ser uma medida de ressocialização. 

(MEDONECKY, 2014). 

O alojamento de um número de presos maior do que o espaço físico da cela 

comporta ocasiona problemas como calor, falta de ventilação, espaço para 

acomodação e mobilidade, o que dá condições totalmente insalubres de vida à 

população carcerária, que, por consequência, adquire as mais variadas doenças, 

dentre as mais comuns, a tuberculose e a pneumonia, além da AIDS, hepatite e 

infecções sexualmente transmissíveis. (SILVA, 2013). 

De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), no Brasil, desde 1984, está 

estabelecido o atendimento médico, farmacêutico e odontológico às pessoas 

privadas de liberdade, reclusas em unidades do sistema penitenciário. (BRASIL, 

1984). Entretanto, até 2003, quando homologada a Política Nacional de Atenção 
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Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, a falta de 

investimentos na saúde da população privada de liberdade era ainda mais 

acentuada. Devido a essa realidade, não se produziram os resultados esperados e o 

cuidado integral à saúde nos espaços prisionais. (RIO GRANDE DO SUL, 2016). 

Nesse contexto, a questão de pesquisa deste trabalho é verificar: a destinação da 

verba do Sistema Único de Saúde ao sistema penitenciário e o controle de doenças 

entre os apenados? 

Um dos grandes desafios dos gestores do sistema penitenciário é garantir 

que os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade sejam respeitados. Para 

que isso aconteça, são necessárias algumas ações estratégicas, entre as quais a 

qualidade de vida do apenado dentro do sistema penitenciário é um fator de grande 

importância para que se possa alcançar o objetivo de sua ressocialização dentro do 

sistema, assim como a ordem e o bom funcionamento do sistema. Além de procurar 

assegurar que as necessidades básicas do apenado sejam atendidas, os gestores 

devem manter meios de garantir uma boa assistência à saúde dessa população.  

Verificar como são alocadas as verbas destinadas à realização de ações no 

serviço de saúde e como se comportam os índices de doenças nas penitenciárias, 

bem como a preocupação dos gestores com o controle delas, são fatores 

importantes para que se possa alcançar um ambiente saudável e para que o 

apenado possa cumprir sua pena sem sofrer com o problema da falta de assistência 

à saúde, que ronda o sistema.  

Essa pesquisa é de grande importância para que se possa identificar os 

programas de saúde que são executados dentro do sistema penitenciário, de onde 

provêm os recursos destinados a essas ações, qual a importância delas na saúde da 

população carcerária e o controle de doenças. Tais ações, consequentemente, 

proporcionam benefícios e qualidade de vida aos apenados, tendo em vista que um 

dos desafios do sistema penitenciário brasileiro é justamente a prestação de uma 

boa assistência à saúde dessa população e o controle de doenças e epidemias.  

Destaca-se também que é necessário observar o longo período necessário 

para a percepção da necessidade de serem desenvolvidos programas voltados à 

atenção da saúde prisional, assim como os grandes avanços e conquistas que o 

sistema obteve desde o seu desenvolvimento até os dias atuais, e o quanto ainda é 

preciso que esses processos sejam aperfeiçoados. 
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Portanto, é fundamental que se faça uma análise mais profunda de como se 

dá a destinação das verbas do SUS ao sistema penitenciário e o controle de 

doenças entre os apenados reclusos dentro do sistema prisional brasileiro, bem 

como a realização dessas ações.  

Assim, para responder aos questionamentos propostos, entre outros que se 

apresentam ao longo do desenvolvimento deste estudo, traçou-se o seguinte 

objetivo geral: analisar a verba do Sistema Único de Saúde destinada ao sistema 

penitenciário e o controle de doenças entre os apenados. Nesse sentido, os 

objetivos específicos traçados para que atender ao objetivo geral foram os 

seguintes: a) descrever como é feito o repasse de verbas do Sistema Único de 

saúde para o Sistema Penitenciário; b) verificar o valor do SUS, destinado ao 

Sistema Penitenciário e o controle das doenças; e c) verificar a variação do número 

de detentos doentes nos últimos anos. Para isso, foram realizadas pesquisas 

documentais com informações disponibilizadas nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

O presente trabalho está estruturado conceitualmente, de modo que se tenha 

melhor entendimento sobre a temática proposta. Dessa forma, tem-se a introdução; 

o referencial teórico, que aborda os conceitos de pena e suas espécies, assim como 

os tipos de regimes penitenciários existentes no Brasil. Discorre-se, na terceira 

seção,  que versa sobre o sistema penitenciário brasileiro e a questão de 

superlotação das penitenciárias, incluindo também a questão da violência e mais 

especificamente os dados do sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul. 

Aborda também a assistência de saúde do sistema penitenciário brasileiro e como 

ela é realizada. 

Posteriormente, expõe-se a metodologia adotada, e a apresentação e coleta 

de dados, com respectivos resultados e interpretações. Por fim, apresentam-se as 

considerações finais, em que está elencado o conhecimento adquirido, bem como 

ideias que poderão contribuir para que a problemática possa ter direcionamento 

efetivo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, será apresentada a base teórica necessária para a 

consecução dos objetivos desta pesquisa. Discorre-se sobre fundamentações 

teóricas como o conceito e a caracterização da pena, suas espécies e regimes; 

penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e/ou multa; regime fechado, 

semiaberto e aberto; o sistema penitenciário brasileiro, superlotação, violência, 

sistema penitenciário no Rio Grande do Sul; assistência à saúde, no intuito de 

abordar sobre as leis de saúde e o plano de saúde no sistema penitenciário; e, por 

fim, sobre a política de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade 

no sistema prisional. 

2.1 PENA: CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO 

Primeiramente, é valido ressaltar o conceito de pena aos olhos da língua 

portuguesa. Segundo Bueno (2002, p. 584), trata-se de “punição imposta pelo 

Estado ao contraventor ou delinquente por um delito cometido; punição; sofrimento; 

desgraça”. A origem do termo pena vem do grego “poinê” e do latim “poema”, 

caracterizando, nas duas línguas, aflição e castigo. Significa uma sanção e pode ser 

considerada como uma forma de reprimir, prevenir e até mesmo educar e corrigir os 

infratores. (CALDAS; CARLES, 2009). 

Entendida pena como uma sanção, determinação de um castigo ou privação 

de liberdade, é uma punição legalmente positiva, que traz em sua natureza a 

essência de correção de conduta ao sujeito praticante de infração. (CHIAVERINI, 

2009). A pena é, antes de tudo, uma realidade intangível. É um determinado “mal 

necessário” para manter a ordem no convívio em sociedade, amparada na execução 

da lei, que é a base do Estado democrático de Direito. (SOUZA, 2009). Nessa 

percepção, Bittencourt (2001) admite que pena seja “uma grave e imprescindível 

necessidade social”. Dessa forma, a seguir, discutir-se-á um pouco sobre as 

espécies de penas e regimes. 
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2.2 ESPÉCIES DE PENAS E REGIMES  

Em nosso país, existem três tipos de penas: privativas de liberdade, restritiva 

de direitos, e multa, conforme determina o Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940). 

Da mesma forma, segundo o art. 33, §1º do Código Penal (CP) (BRASIL, 1940), 

existem três espécies de regimes penitenciários, quais sejam: fechado, semiaberto e 

aberto. Vista a importância dessas informações, abordar-se-á, nas próximas seções, 

cada um dos tópicos citados, iniciando com uma visão geral do conceito de pena e 

suas categorias. 

2.2.1 Penas: Privativa de Liberdade, Restritiva de Direitos, e/ou Multa 

Em seu artigo 5º, inciso XLVIII, a constituição Federal de 1988 institui que “a 

pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 

delito, a idade e o sexo do apenado”. De tal forma, é permitido aplicar, pelo 

legislador, a pena privativa ou restritiva de liberdade, entre outras. (BRASIL, 1988). 

O Código Penal Brasileiro, em seu §2º, art. 33, determina que as penas 

privativas de liberdade devam ser executadas de forma progressiva, segundo o 

mérito do condenado, e só podem iniciar em regime mais rigoroso – fechado – 

quando o réu for condenado por prática de crime superior a oito anos e condenado à 

reclusão reincidente. (BRASIL, 1940).  

§2.º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 
progressiva, segundo o mérito do condenado, observadas os seguintes 
critérios e ressalvados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de 
transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 
(oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado [...]. (BRASIL, 
1940). 

As penas restritivas de direito são divididas em cinco tipos, conforme o 

Código Penal: prestação pecuniária, conforme art. 45, §1º; perda de bens e valores, 

segundo art. 45, § 3º; prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas, 

segundo o art. 46; interdição temporária de direitos, conforme art. 47; e, por fim, 

limitação de fim de semana, consoante art. 48. (BRASIL, 1940). Tais penas são 

aplicadas em substituição às privativas de liberdade e estão associadas a crimes 

com menores graus de infração. 
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A multa é uma pena de caráter monetário. Em sentença, determina-se um 

valor, calculado em dias/multa, para que seja pago ao Fundo Penitenciário Nacional 

(Funpen). Os dias/multa variam entre o mínimo de dez e o máximo de trezentos e 

sessenta dias. A partir da determinação dos dias, define-se o valor da multa, que 

não pode ser inferior a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, nem superior a cinco vezes 

o referido salário. O Juiz determinante da pena deve ainda atender, principalmente, 

à situação econômica do réu, conforme arts. 49 e 60 do Código Penal Brasileiro. 

(BRASIL, 1940). Entendido o que são e quais os tipos de penas que há no Brasil de 

acordo com o Código Penal, na sequência, abordar-se-ão as espécies de regimes 

que podem ser adotados segundo o CP. 

2.2.2 Regimes: fechado, semiaberto, aberto 

Estão previstos, no Código Penal Brasileiro, três tipos de regimes 

penitenciários: o fechado é estabelecido quando o cumprimento inicial da pena for 

superior a 8 (oito) anos ou para os condenados reincidentes cuja pena for inferior a 8 

(oito) anos, mas superior a 4 (quatro), conforme art. 33, § 2º do CP. Tal regime será 

cumprido em estabelecimentos penais de segurança máxima ou média, segundo o 

art. 33, § 1º “a” do CP. (BRASIL, 1940). 

No regime semiaberto, a aplicação dá-se ao condenado que não é reincidente 

(réu primário). A pena aplicada será superior a 4 (quatro) anos e não excederá a 8 

(oito) anos, conforme art. 33, § 2º “b” do CP. Nesse tipo de regime, o 

estabelecimento adequado para cumprir a pena será a colônia agrícola, industrial ou 

similar, segundo o art. 33, § 2º “b” do CP). (BRASIL, 1940). 

O regime aberto poderá ser destinado para os réus condenados por crimes 

com pena de reclusão e detenção, desde que não sejam reincidentes. A pena deve 

ser igual ou inferior a quatro anos. Nesse regime, a previsão do cumprimento da 

pena é que seja em Casa de Albergado ou em estabelecimento adequado, conforme 

o art. 33, § 1º “c” do CP. (BRASIL, 1940). 

Entendidos os conceitos de pena, regimes e suas formas de aplicação, 

elucidar-se-á, na próxima seção, um pouco mais sobre o sistema penitenciário 

brasileiro. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636569/artigo-33-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636434/par%C3%A1grafo-2-artigo-33-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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2.3 O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

Um fator muito importante e de grande influência na vida de um apenado é o 

sistema prisional e a qualidade dos serviços por ele prestados. O Brasil é o terceiro 

país com a maior população penitenciária do mundo, seguido pelos Estados Unidos, 

com 2.145.100 apenados, e da China, com 1.649.804 apenados. (BRABON; 

TUROLLO JUNIOR, 2017). O último Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (Infopen) informou que, em junho de 2016, havia 726.712 detentos no 

sistema penitenciário brasileiro. Conforme aponta o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, os principais desafios encontrados dentro do sistema são a 

superlotação, a violência e a falta de assistência à saúde. (BRASIL, 2017). 

O objetivo do sistema penitenciário brasileiro é a ressocialização, educação e 

a punição de delitos cometidos por membros da sociedade. É uma forma de 

penalização social, em que o Estado assume a responsabilidade de represália por 

crimes cometidos, dissociando o criminoso da sociedade para que ele possa refletir 

sobre os seus atos, abstraído de influências externas. De tal forma, o criminoso é 

privado da sua liberdade, com intuito de deixar de apresentar algum risco para a 

sociedade. (FIGUEIREDO NETO et al., 2009). 

O sistema penitenciário é formado por 1.418 unidades penitenciárias 

estaduais e quatro federais, distribuídas em todos os estados brasileiros – unidades 

federativas (UF). Possui um déficit de vagas de 350.058, conforme demonstra a 

Figura 1, a seguir: 
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Figura 1 – Capacidade do sistema prisional brasileiro e déficit de vagas por UF  

 
Fonte: Brasil (2017). 

A próxima seção expõe o motivo da superlotação ser um dos desafios do 

sistema. 

2.3.1 Superlotação 

A superlotação é um tema recorrente quando se fala do sistema penitenciário 

brasileiro, e esse pode ser um dos problemas mais graves, uma vez que 

praticamente cem por cento do sistema sofre com isso. (MEDONECKY, 2014). 

A precariedade do sistema apresenta um total desrespeito aos direitos 

humanos, violando o artigo 5º, inciso XLIX da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

que garante ao preso a integridade física e moral, e também os artigos 85 e 88 da 

Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984), que prevê lotação compatível com a 

estrutura física do espaço penal.  De tal forma, pode-se observar que os problemas 

enfrentados pelos apenados abrangem tanto a área moral quanto a física, e a 

consequência disso é a exposição a doenças graves, falta de assistência médica 
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etc. (KENDING, 2015). Observa-se a evolução da população prisional, vagas e 

déficit de vagas no Gráfico 1, a seguir, fornecido pelo relatório de Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) de julho de 2016. (BRASIL, 2017). 

 

Gráfico 1 – Evolução da população prisional, vagas e déficit de vagas  
entre 2000 e 2016 

 
Fonte: Brasil (2017). 

O contexto demonstra que todas as dificuldades enfrentadas pelos apenados 

estão interligadas e que um fato leva a outro, de forma que, quanto maior for a 

elevação do número da população prisional, mais casos de violência serão 

apresentados, conforme será tratado na próxima seção.  

2.3.2 Violência 

A violência no sistema penitenciário é uma consequência da superlotação. 

Pode-se observar que é cada vez mais falho o propósito de ressocialização do 

indivíduo dentro do sistema, pois o último não está preparado e nem disponibiliza 

profissionais especializados para atuar em suas necessidades, uma vez que todos 

os problemas estão ligados. (KENDING, 2015). Desse modo, as penitenciárias 

tornam-se alvo de rebeliões, e aumenta o risco de vida, não apenas dos apenados, 

como também dos servidores públicos que atuam no local. (SANTOS; CABRAL, 

2016). 

Recentemente, teve-se um exemplo das diversas rebeliões que ocorreram no 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, 

entre os anos de 2012 e 2014, bem como a rebelião no presídio de Cascavel, estado 
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do Paraná, em 25 de agosto de 2014, em que um grande número de presos foi 

agredido e torturado até a morte. (KENDING, 2015).  

 

2.3.3 Sistema penitenciário no Rio Grande do Sul 

O Estado do Rio Grande do Sul possui 106 estabelecimentos penais em 

funcionamento até o ano de 2016, distribuídos em mais de 70 cidades. Desses, 69 

são masculinos, cinco são femininos e 32 são mistos. (BRASIL, 2016). No estado, a 

realidade das penitenciárias não é diferente do restante do país, haja vista que, 

conforme demonstram relatórios divulgados pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen), o sistema possui uma taxa de ocupação 47,50% maior que sua 

capacidade. No ano de 2016, o sistema dispunha de 25.887 mil vagas para abrigar 

34.190 mil apenados. 

No estado do Rio Grande do Sul, a Superintendência dos Serviços 

Penitenciários (Susepe), subordinada à Secretaria da Administração Penitenciária 

(Seapen), é o órgão estadual responsável pela execução administrativa das penas 

privativas de liberdade e das medidas de segurança. Conforme o capítulo II, art. 137 

da Constituição do RS, a política penitenciária do estado tem como objetivo a 

reeducação, a reintegração social e a ressocialização do preso, definindo como 

prioridades a regionalização e a municipalização dos estabelecimentos 

penitenciários, a manutenção de colônias penais agrícolas e industriais, a 

escolarização e a profissionalização dos presos. (RIO GRANDE DO SUL, 1989). 

A rede de penitenciárias administradas pela Susepe compreende unidades 

classificadas por fundação, albergues, penitenciárias, presídios, colônia penal e 

instituto penal. Organizadas por região, as casas prisionais estão distribuídas pela 

capital e pelo interior do Estado, acolhendo presos dos regimes aberto, semiaberto e 

fechado. (RIO GRANDE DO SUL, 2011). A seguir, demonstra-se de qual forma é 

estabelecida a assistência à saúde aos apenados, outro item de grande 

preocupação dentro do sistema.  

2.3.4 Assistência à saúde 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) no sistema penitenciário, criado pelo 

Ministério da Saúde, traz princípios e diretrizes estratégicas para o atendimento do 
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apenado, mas sua aplicação tem sido muito diferente do que foi inicialmente 

proposto. No artigo 14 da Lei de Execução Penal está a garantia do apenado ao 

direito à saúde, compreendido por atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico. (BRASIL, 1984). Entretanto, esse é outro grande problema dentro do 

sistema, devido à superlotação, precariedade e insalubridade que favorece a 

proliferação de doenças, epidemias e contágios. Uma cela fechada sem ventilação e 

excesso de calor torna-se o ambiente ideal para que os detentos adquiram 

enfermidades, entre as quais se destacam a tuberculose e a pneumonia, que são 

doenças respiratórias, e as mais comuns, como AIDS, hepatite e infecções 

sexualmente transmissíveis. (SILVA, 2013). 

A área com maior fragilidade dentro do sistema penitenciário é a de saúde 

mental. O que é preocupante, pois, se o indivíduo já não chega com algum 

comprometimento mental, a probabilidade de desenvolver algum distúrbio psíquico é 

grande devido às restrições encontradas nas unidades prisionais. (RIBEIRO; SILVA, 

2013). 

No primeiro momento da história de saúde do apenado, tem-se a Lei de 

Execução Penal n° 7.210, de 11 de julho de 1984, e no segundo momento, a Lei nº 

1.777, de 9 de setembro de 2003, que aprova o Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário (PNSSP) e é orientada pelo fundamento da Atenção Básica, 

que contará com uma equipe composta por médico, enfermeira, assistente social, 

psicólogo, odontólogo, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório dentário. 

Essa equipe terá carga horaria de até 20 horas semanais e será responsável por até 

500 pessoas, já tendo em vista as condições atuais do sistema penitenciário. 

(RIBEIRO; SILVA, 2013). Por esse motivo, nos próximos itens, abordar-se-ão as leis 

e normas que aparam o direito do apenado ao acesso no Sistema Único de Saúde. 

2.4 SOBRE AS LEIS DE SAÚDE E O PLANO NACIONAL DE SAÚDE NO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO 

Até 2003, os serviços de saúde nas prisões eram de responsabilidade única 

do Ministério da Justiça, em articulação com os órgãos de justiça e da segurança 

dos respectivos Estados e do Distrito Federal (DF). Fundamentado nos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS), o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário (PNSSP), homologado no dia 9 de setembro de 2003 (BRASIL, 2003), 
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regulamentou a organização e o acesso à saúde, através do SUS, das pessoas 

privadas de liberdade, e tem como objetivo controlar os riscos de contração de 

doenças dentro das penitenciárias brasileiras.  

Em decorrência dos inúmeros fatores de riscos aos quais a população 

carcerária está exposta, o PNSSP previu a necessidade de realizar de ações de 

promoção à saúde e de prevenção de doenças nos presídios. Ainda em seu art. 1º, 

§ 1º, traz a finalidade do plano de promover a saúde dessa população e contribuir 

para o controle e/ou a redução dos agravos mais frequentes que a acometem. 

(BRASIL, 2003). 

Entre todos os avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988, o artigo 

196 determina que:  

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988),  

Também é regulamentado pela Lei nº 8080, de 1990 (BRASIL, 1990a), que 

regula o Sistema Único de Saúde, pela Lei nº 8.142, de 1990 (BRASIL, 1990b), que 

dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde, e pela Lei de Execução Penal nº 7.210, de 1984, que retoma e 

confirma que o trazido pelo artigo 196 da Constituição Federal não é perdido quando 

o cidadão tem o direito de liberdade privado. (BRASIL, 1984). 

O Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pelas Leis nº 8080/90 e nº 

8142/90 (BRASIL, 1990a; 1990b), prevê, em suas diretrizes, a universalidade, a 

igualdade e a equidade do acesso à saúde como um direito de cidadania. Em 

coerência a essa pauta, foi construído o PNSSP. (BRASIL, 1990a). 

Segundo o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 

1990a), a definição destas diretrizes é:  

 

 universalidade: é a perspectiva de acesso aos serviços de saúde em todos 

os níveis de assistência;  

 igualdade: garantia da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie, sendo que todo cidadão tem os mesmos 

direitos perante o SUS; 
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 equidade: todos serão atendidos nos serviços de saúde, em qualquer nível 

de complexidade de assistência, conforme necessidade, 

independentemente do local de moradia, até o limite que o sistema pode 

oferecer. 

2.4.1 Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário 

O PNSSP é fundamentado e conduzido por oito princípios, quais sejam: 

 

i) Ética: relacionado não apenas na concepção da honra, da integridade, da 

credibilidade, mas, sobretudo, do compromisso.  

ii) Justiça: pode ser entendida como dar a cada um aquilo que é seu, princípio 

que deve valer para todas as pessoas, independentemente de raça, classe 

social e gênero, privadas ou não de liberdade. 

iii) Cidadania: na perspectiva dos direitos civis, políticos, sociais e republicanos.  

iv) Direitos Humanos: ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 

nações; referencial constante de homens e mulheres que buscam uma vida 

em comum. mais humana, com dignidade, sem discriminação, sem violência 

e sem privações.  

v) Participação: entendida como a conquista de espaços democráticos.  

vi) Equidade: a virtude de reconhecer as diferenças e os direitos de cada um.  

vii) Qualidade: na concepção da eficiência, da eficácia e, essencialmente, da 

efetividade significa estar plenamente comprometido.  

viii) Transparência: tida como base de uma gestão que precisa prestar contas às 

pessoas às quais se destinam os programas, os projetos e as ações sociais. 

 

As diretrizes estratégicas do PNSSP, que vão de encontro aos objetivos de 

atenção à saúde dos apenados são: 

 

 prestar assistência integral resolutiva, contínua e de boa qualidade às 

necessidades de saúde da população penitenciária;  

 contribuir para o controle e/ou redução dos agravos mais frequentes que 

acometem a população penitenciária;  
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 definir e implementar ações e serviços consoantes com os princípios e 

diretrizes do SUS;  

 proporcionar o estabelecimento de parcerias por meio do desenvolvimento 

de ações intersetoriais;  

 contribuir para a democratização do conhecimento do processo 

saúde/doença, da organização dos serviços e da produção social da 

saúde;  

 provocar o reconhecimento da saúde como um direito da cidadania;  

 estimular o efetivo exercício do controle social. 

 

As ações de saúde previstas no PNSSP são: 

 

 implantar ações de promoção à saúde; 

 adotar medidas de proteção específica, como vacinação; 

 desenvolver ações de prevenção para tuberculose, hanseníase, diabetes, 

hipertensão arterial, hepatites, DST/AIDS, agravos psicossociais 

decorrentes de confinamento, saúde bucal, atenção ao pré-natal e ao 

parto e outras sanções específicas da política nacional da saúde da 

mulher; 

 definir protocolo mínimo de atendimento à população penitenciária quando 

de seu ingresso na unidade prisional; 

 articular a referência aos níveis de maior complexidade e garantir o acesso 

da população penitenciária a essa rede; 

 organizar e alimentar os sistemas de informação disponíveis sobre saúde 

da população penitenciária; 

 estimular a capacitação e sensibilização de gestores e profissionais de 

saúde. 

 

O incentivo para Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário, que deverá ser 

compartilhado entre os gestores da saúde e da justiça das diferentes esferas de 

governo, cabendo ao Ministério da Saúde financiar o equivalente a 70% dos 

recursos, e os demais 30%, ao Ministério da Justiça, foi desenvolvido como forma de 

financiar e tornar o PNSSP efetivamente uma estratégia de saúde à população 
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prisional a partir de tal incentivo. (BRASIL, 2003). Esse incentivo será repassado 

proporcionalmente ao número de equipes implantadas nas unidades prisionais, 

conforme o  

Quadro 1, a seguir.  

Quadro 1 – Composição do valor de repasse de acordo com número de equipes por 
penitenciárias, segundo o PNSSP 

UNIDADES PRISIONAIS TIPO EQUIPE/SERVIÇO 
VALOR DO INCENTIVO 

POR EQUIPE/ANO 

Com até 100 presos 

O atendimento será 
realizado por uma equipe 

de profissionais da 
Secretaria Municipal de 

Saúde. 

R$ 20.004,00 

Acima de 100 presos 

Serão implantadas equipes 
de saúde, considerando 
uma equipe para até 500 

presos. 

R$ 40.008,00 

Fonte: adaptado de Brasil (2003). 

A finalidade de financiar o PNSSP e transformá-lo em uma política efetiva é 

demonstrada a seguir, no Quadro 2. 

Quadro 2 – Finalidade do PNSSP 

Propósito 
Contribuir para o controle e/ou redução 

dos agravos mais frequentes à saúde da 
população penitenciária brasileira. 

Público-alvo 
Toda a população penitenciária brasileira, 

confinada em unidades masculinas, 
femininas e psiquiátricas. 

Linhas de Ação 

Controle de tuberculose, controle de 
hipertensão e diabetes, dermatologia 

sanitária – hanseníase, saúde bucal, e 
atenção a saúde da mulher. 

Fonte: adaptado de Brasil (2003). 

2.4.2 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) 

Desde a institucionalização do PNSSP até a consolidação da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (PNAISP), pela Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 
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2014, passaram-se 11 anos. (RIO GRANDE DO SUL, [2016?]). A PNAISP surgiu a 

partir da avaliação dos dez anos de aplicação do PNSSP, quando se constatou o 

esgotamento desse modelo, que se mostrou restrito por não contemplar, em suas 

ações, entre outras coisas, a totalidade do itinerário carcerário. (RIO GRANDE DO 

SUL, [2016?]). 

As normas de operacionalização dessa política estão disciplinadas pela 

Portaria GM/MS nº 482, de 1º de abril de 2014, que disciplina os tipos de equipes, os 

profissionais que as compõem e o financiamento. Adicionalmente, a Portaria nº 305, 

de 10 de abril de 2014, estabelece normas para cadastramento das equipes no 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). (RIO 

GRANDE DO SUL, [2016?]). 

A PNAISP determina que o cuidado integral, no âmbito de serviços de saúde 

dos apenados, será na Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS.  As Equipes de 

Atenção Básica Prisional (EABp) devem apresentar estruturação multiprofissional e 

com responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas 

privadas de liberdade. O cadastro das EABp no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES) é fator condicionante para que recebam o 

repasse de recursos financeiros que possibilitem sua atuação nas unidades 

prisionais ou nas unidades básicas de saúde a que estiverem vinculadas. O número 

de pessoas custodiadas e seu perfil epidemiológico determinarão as modalidades de 

equipe, bem como suas respectivas cargas horárias. As equipes podem organizar-

se em cinco modalidades, o que definirá o repasse dos recursos financeiros. (RIO 

GRANDE DO SUL, [2016?]). 

  



28 
 

Quadro 3 – Tipos de equipes na PNAISP 
TIPO DE 
EQUIPE 

NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS 

ESPECIALIDADES DOS 
PROFISSIONAIS 

CARGA 
HORÁRIA 

Equipe de 
Atenção 
Básica 

Prisional Tipo 
I 

Formada por cinco 
profissionais 

Enfermeiro, médico, técnico ou auxiliar 
de enfermagem, cirurgião-dentista e 
técnico ou auxiliar de saúde bucal. 

6 horas 
semanais 

Equipe de 
Atenção 
Básica 

Prisional Tipo 
I com Saúde 

Mental 

Formada por oito 
profissionais 

Enfermeiro, médico, técnico ou auxiliar 
de enfermagem, cirurgião-dentista e 

técnico ou auxiliar de saúde bucal, um 
psiquiatra ou um médico com 

experiência em Saúde Mental e dois 
profissionais escolhidos entre as 
seguintes categorias: terapeuta 

ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, 
assistente social, farmacêutico ou 

enfermeiro. 

6 horas 
semanais 

Equipe de 
Atenção 
Básica 

Prisional Tipo 
II 

Formada por oito 
profissionais 

Enfermeiro, médico, técnico ou auxiliar 
de enfermagem, cirurgião-dentista e 

técnico ou auxiliar de saúde bucal, um 
psicólogo, um assistente social e um 

profissional escolhido entre as 
seguintes categorias: terapeuta 

ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, 
nutricionista, farmacêutico, assistente 

social ou enfermeiro. 

20 horas 
semanais 

Equipe de 
Atenção 
Básica 

Prisional Tipo 
II com Saúde 

Mental 

Formada por onze 
profissionais 

Enfermeiro, médico, técnico ou auxiliar 
de enfermagem, cirurgião-dentista e 

técnico ou auxiliar de saúde bucal, um 
psiquiatra ou um médico com 

experiência em Saúde Mental, um 
psicólogo, um assistente social e três 

profissionais escolhidos entre as 
seguintes categorias: terapeuta 

ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, 
nutricionista, farmacêutico, assistente 

social ou enfermeiro. 

 

20 horas 
semanais 

Equipe de 
Atenção 
Básica 

Prisional Tipo 
III 

Formada por 11 
profissionais 

Enfermeiro, médico, técnico ou auxiliar 
de enfermagem, cirurgião-dentista e 

técnico ou auxiliar de saúde bucal, um 
psiquiatra ou um médico com 

experiência em Saúde Mental, um 
psicólogo, um assistente social e três 

profissionais escolhidos entre as 
seguintes categorias: terapeuta 

ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, 
nutricionista, farmacêutico, assistente 

social ou enfermeiro. 

30 horas 
semanais 

Fonte: adaptado de Brasil (2014b). 
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3 METOLODOGIA 

Quanto à natureza, a pesquisa configura-se como pesquisa básica. No que se 

refere à abordagem, destaca-se que se caracteriza como quantitativa. 

Nesta pesquisa, a abordagem quantitativa será utilizada para mensurar o 

número de presos versus o número de presos doentes nos últimos anos, e assim 

quantificar o aumento/diminuição de doenças, bem como medir os valores investidos 

na saúde pública carcerária. 

Quanto aos objetivos, classifica-se como pesquisa descritiva, pois exige do 

pesquisador uma série de dados e informações, proporcionando uma aproximação 

maior com tema em questão.  

As técnicas de pesquisa utilizadas estão divididas em bibliográfica e 

documental. A pesquisa documental foi utilizada para o levantamento de dados 

estatísticos, por meio de consultas aos dados arquivados fornecidos pelo 

Departamento Penitenciário Nacional (Depen) por sites governamentais, como o 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan), Ministério da Saúde e Ministério da 

Justiça. 

3.1 POPULAÇÃO, INSTRUMENTO, PROCEDIMENTOS DE COLETA E 

AGRUPAMENTO DE DADOS 

3.1.1 População de estudo 

Considerando os limites do projeto de pesquisa, decidiu-se realizar um estudo 

nas penitenciárias do estado do Rio Grande do Sul, utilizando os dados que 

abrangem o período de 2014 a 2016, por ter sido os últimos anos com os dados 

mensurados e divulgados pelo Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (Infopen) do Depen. 

O conjunto total de presos no sistema penitenciário do RS é composto por 

homens e mulheres privados de liberdade dentro do sistema e apontados pelo 

Infopen.  
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3.1.2 Instrumento para o levantamento do número de apenados que contraíram 

doenças 

Os dados relativos ao número de apenados que receberam atendimento 

médico, contraíram alguma doença e/ou morreram por doença no período de 2014 

ao primeiro semestre de 2016 serão calculados por meio de relatórios 

governamentais publicados através do Infopen, Datasus, Sinan, Ministério da saúde, 

Ministério da Justiça e também pelo Depen. 

3.1.3 Agrupamento e cruzamento dos dados 

Nesta etapa, buscou-se agrupar todos os dados disponibilizados pelos órgãos 

públicos a fim de contabilizar o percentual de aumento no número de pessoas 

presas no período e o percentual no número de apenados que contraíram algum tipo 

de doença no mesmo período, para que fosse possível apresentar, de forma mais 

clara, se a verba destinada a realizar ações de saúde no sistema penitenciário do 

RS é suficiente para o controle das doenças nos presídios. 

Dessa forma, os dados de número da população carcerária, número de 

apenados que contraíram doenças e valores de verba destinados ao sistema 

penitenciário foram processados por meio do programa Excel, e o banco de dados 

gerado pelo programa proporcionou a extração de informações estatísticas 

necessárias para que fosse possível realizar uma análise comparativa entre o 

aumento/diminuição de apenados e o aumento/diminuição de doenças dentro do 

sistema, bem como a efetividade da verba para o controle de doenças. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para efetivação desta pesquisa, ressalta-se que os dados foram coletados no 

banco de dados do Infopen em outubro de 2020, referentes aos anos de 2014 a 

2016, de modo que fosse possível analisar a suficiência da verba do Sistema Único 

de Saúde, destinada ao sistema penitenciário do estado do Rio Grande do Sul e ao 

controle de doenças entre os apenados. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 

Como já referido anteriormente, o sistema prisional do Rio Grande do Sul está 

presente em mais de 70 cidades de todo estado, totalizando em 2016, 106 

estabelecimentos penais, sendo 69 masculinos, cinco femininos e 32 mistos. 

(BRASIL, 2016). 

No referido estado, o sistema penitenciário é administrado pela Susepe, que é 

responsável por planejar e executar sua política penitenciária, vindo a substituir os 

extintos Departamentos dos Institutos Penais. A rede prisional administrada pela 

Susepe compreende unidades classificadas por albergues, penitenciárias, presídios, 

colônias penais e institutos penais, acolhendo presos dos regimes aberto, 

semiaberto e fechado. (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 

O Quadro 4 traz informações sobre a população prisional do estado do Rio 

Grande do Sul e sua caracterização. 

Quadro 4 – Pessoas privadas de liberdade no RS nos anos de 2014, 2015 e 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2014; 2015; 2016). 

 

O Quadro 4 é de extrema importância, pois a partir dele é possível observar 

que não há uma diminuição no número de pessoas privadas de liberdade, mas sim, 

que há um aumento no número de presos de 2014 a 2016 no RS, concluindo assim 

RIO GRANDE DO SUL 

Período 
Dezembro 

2014 
Dezembro  

2015 
Dezembro  

2016 

População Prisional 28.125 30.713 35.473 
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que o crescimento da população carcerária se acentuou nos últimos anos. Por 

consequência, elevou-se significativamente o déficit de vagas no sistema 

penitenciário, tornando cada vez mais difícil resolver a equação entre o aumento 

constante do número de pessoas privadas de liberdade e o déficit de vagas, o que 

causa cada vez mais apreensão para os gestores do sistema penitenciário. Todavia, 

sabe-se que, com o crescimento de aprisionados e aumento da superlotação, o 

ambiente torna-se mais propício à proliferação de doenças, por isso, esses números 

tornam-se relevantes para que se possa observar o percentual de aumento no 

número de pessoas privadas de liberdade no período de estudo, comparado ao 

número de vagas disponíveis. 

Ainda, considera-se que, tão importante quanto estudar o crescimento do 

número de apenados, é entender o perfil desses apenados, apontado pelo Gráfico 2, 

que apresenta o percentual de aprisionados por raça e cor. 

Gráfico 2 – Percentual da população por raça e cor no sistema prisional do RS 

 
  Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2014; 2015; 2016). 

 

Conforme o Gráfico 2, conclui-se que, em média, 59,81% da população 

carcerária do Rio Grande do Sul é de cor branca. Tal informação é indispensável 

para que se possa compor e entender o perfil racial dos aprisionados, uma vez que 

se sabe das diferentes culturas existentes no estado em questão e que muitas delas 

advêm de heranças raciais. Assim, tais culturas podem favorecer o aparecimento e a 

manifestação de determinadas doenças, motivo que faz com que o perfil dos 
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aprisionados deste estudo seja totalmente relevante. Ainda no intuito de entender o 

perfil dos aprisionados, a seguir, o Quadro 5 e o Gráfico 3 trazem, respectivamente, 

a quantidade e a porcentagem de aprisionados por gênero. 

Quadro 5 – Quantidade de aprisionados por gênero 

ANO HOMENS MULHERES TOTAL 

2014 26.313 1.812 28.125 

2015 29.091 1.622 30.713 

2016 33.565 1.908 35.473 

 Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2014; 2015; 2016). 

Gráfico 3 – Percentual de aprisionados por gênero 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2014; 2015; 2016). 

 

O gênero masculino, como se observa no Gráfico 3, tem predominância no 

sistema prisional. De modo geral, a participação de mulheres na população prisional 

brasileira é pouco significativa, se comparada ao sexo oposto.  

Historicamente, o gênero masculino tem maior envolvimento com delitos que 

levam à prisão, o que explica a predominância do gênero dentro das prisões, 

contudo, com o passar dos anos, nota-se uma maior participação de mulheres em 

crimes. Esses dados são de extrema importância para entender-se, mais diante, 

porque o índice de doenças relacionadas ao gênero feminino é pouco expressivo.  

2014 2015 2016

HOMENS 93,55% 94,71% 94,62%

MULHERES 6,44% 5,28% 5,38%

93,55% 94,71% 94,62% 

6,44% 5,28% 5,38% 

HOMENS

MULHERES
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Outro fator importantíssimo é a idade média da população prisional, pois esta 

informação impacta diretamente os indicadores quando se fala de agravos de saúde.  

No Gráfico 4, estão demonstrados os percentuais de aprisionados por faixa etária. 

Gráfico 4 – Percentual de aprisionados por faixa etária 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2014; 2015; 2016). 

 

No que se refere à faixa etária, ressalta-se o predomínio de aprisionados com 

idades acima de 35 anos. Conforme se observa no Gráfico 4, a idade da população 

carcerária do RS é mediana se comparada à população prisional brasileira, na qual 

a predominância é de aprisionados com idade entre 18 e 24 anos, conforme 

relatórios do Depen. Assim, o referido gráfico torna possível observar que o maior 

percentual de presos no RS encontra-se em uma faixa etária que está mais 

propensa a desenvolver agravos de saúde. Tendo esse fator como parte do perfil 

predominante nas penitenciárias do RS, é indispensável que o sistema tenha 

condições de tratar possíveis agravos de saúde. Nesse contexto, o Quadro 6 

apresenta os estabelecimentos penais que contam com módulos de saúde 

operantes dentro do sistema e tornam possível a efetivação das políticas de saúde. 

 

 

18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 ou mais

2014 19,00% 23,00% 20,00% 38,00%

2015 21% 21% 19% 39%

2016 21% 21% 19% 39%

19,00% 

23,00% 
20,00% 

38,00% 

21% 21% 
19% 

39% 

21% 21% 
19% 

39% 

2014 2015 2016
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Quadro 6 – Número estabelecimentos prisionais com Equipes de Atenção Básica 
(EABP) no sistema prisional do RS em funcionamento 

(continua) 

Município Estabelecimento Penitenciário 
Total/ 

nº EABP 

Charqueadas Penitenciária Estadual do Jacuí 1 

Charqueadas 
Penitenciária Estadual de 

Charqueadas 
1 

Charqueadas 
Penitenciária Modulada 

Charqueadas 
1 

Santa Vitória do Palmar 
Presídio Estadual de Santa Vitória 

do Palmar 
1/ESF 

Montenegro Penitenciária Modula de Montenegro 1 

São Luiz Gonzaga 
Presídio Estadual de São Luiz 

Gonzaga 
1 

Santa Rosa Presídio Estadual de Santa Rosa 1 

Osório 
Penitenciária Modulada Estadual de 

Osório 
1 

Porto Alegre 
Presídio Central de Porto Alegre 

(equipe 1 e 2) 
2 

Porto Alegre 
Penitenciária Feminina Madre 

Pelletier 
1 

Charqueadas 
Penitenciária Modulada de 
Charqueadas (equipe 2) 

1 

Charqueadas 
Penitenciária de Alta Segurança de 

Charqueadas 
1 

Charqueadas 
Penitenciária Estadual do Jacuí 

(equipe 2) 
1 

Três Passos 
Penitenciária Estadual de Três 

Passos 
1 

Guaíba Penitenciaria Feminina de Guaíba 1 

Pelotas Presídio Regional de Pelotas 1 

Santa Cruz do Sul 
Penitenciaria Regional Santa Cruz 

do Sul 
1 

Santo Cristo Presídio Estadual de Santo Cristo 1/ESF 

Ijuí Penitenciaria Modulada de Ijuí 1 

Osório 
Penitenciária Modulada de Osório 

(equipe 2) 
1 

Venâncio Aires Penitenciária de Venâncio Aires 1 

Rio Grande 
Penitenciária Estadual de Rio 

Grande 
2 

Total em 2014  24 
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(conclusão) 

Guaporé Penitenciária Estadual de Guaporé 1 

Porto Alegre 
Presídio Central de Porto Alegre 

(equipe 3) 
1 

Canoas Penitenciária de Canoas I 1 

São Gabriel Presídio Estadual de São Gabriel 1 

Cruz Alta Presídio Estadual de Cruz Alta 1 

Erechim Presídio Estadual de Erechim 1 

São Vicente do Sul 
Presídio Estadual de São Vicente do 

Sul 
1/ESF 

Cacequi Presídio Estadual de Cacequi 1/ESF 

Iraí Presídio Estadual de Iraí 1/ESF 

Montenegro 
Penitenciária Modulada de 

Montenegro (equipe 2) 
1 

Total em 2015  34 

Caxias do Sul 
Penitenciária Regional de Caxias do 

Sul 
1 

Lajeado Presídio Estadual de Lajeado 1 

Total de EABP habilitadas até 2016 36 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2014; 2015; 2016). 

 

 Até o ano de 2014, o sistema prisional do RS contava com 24 EAPB’s em 

funcionamento, subindo para 34 em 2015 e fechando com 36 EABP’s em 

funcionamento com instalações dentro das penitenciárias no ano de 2016, sendo 

destas 31 equipes do tipo I, quatro equipes do tipo II e uma do tipo III. Ainda, 55 

penitenciárias contam com atendimento de uma equipe de profissionais da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

Conforme o PNSSP, o valor de repasse por equipe com módulo de saúde 

dentro das penitenciárias é de R$ 40.008,00, e para equipes de atendimento da 

secretaria de saúde, o valor é de R$ 20.004,00, como demonstra-se a seguir, nos 

Quadros 7 e 8. Com tais dados, pode-se observar que houve um aumento 

significativo de equipes atuando no sistema prisional do RS entre os anos de 2014 e 

2016, o que acompanhou o aumento no número de estabelecimentos penais em 

funcionamento. 
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Quadro 7 – Número de equipes atuantes dentro do sistema prisional e valores de 
recursos repassados conforme respectivos anos 

Ano 
N° de 

estabelecimentos 
prisionais 

Número de 
equipes de 

Atenção 
Básica no 
sistema 
prisional 

Valor dos 
recursos 

repassados 
por equipe de 
acordo com 

PNSSP 

Total 

2014 91 24 40.008,00 960.192,00 

2015 98 34 40.008,00 1.360.272,00 

2016 106 36 40.008,00 1.440.288,00 

Total 3.760.752,00 

 Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2003; 2014; 2015; 2016). 

 

O Quadro 7 torna-se relevante, pois, através dele, pode-se verificar que, 

durante os três anos que estão sendo estudados neste trabalho, não houve um 

reajuste no valor por equipe a ser repassado para a saúde do sistema prisional. O 

valor repassado aumentou de um ano para outro apenas porque ampliou o número 

de equipes atuando dentro do sistema. Ainda, buscando demonstrar os valores 

recebidos pelo sistema penitenciário, a seguir, no Quadro 8, demonstrar-se-ão os 

repasses efetivados em decorrência dos atendimentos realizados por equipes da 

secretaria de saúde. 

Quadro 8 – Número de equipes da Secretaria de Saúde atuantes e valores de 
recursos repassados conforme respectivos anos 

Ano 
N° de 

estabelecimentos 
prisionais 

Equipes 
da 

secretaria 
de Saúde 

Valor dos 
recursos 

repassados por 
equipe de acordo 

com PNSSP 

Total 

2014 91 64 20.004,00 1.280.256,00 

2015 98 64 20.004,00 1.280.256,00 

2016 106 70 20.004,00 1.400.280,00 

Total 3.960.792,00 
 Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2003; 2014; 2015; 2016). 

O Quadro 8 também revela a informação de que não ocorreu aumento no 

valor do repasse entre 2014 e 2016, somente o aumento no número de equipes, 

ainda que o custo de materiais e medicamentos para realizar os atendimentos tenha 

aumentado ao longo dos anos. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

Neste item, apresentar-se-á a relação entre os dados apresentados no item 

4.1. Conforme o Quadro 4, o número de aprisionados no período entre 2014 a 2016 

só apresentou aumento, e no que tange ao perfil desses aprisionados, de acordo 

com os Gráficos 1, 2 e 3, não houve alterações em tal período, sendo que o maior 

percentual de aprisionados continuou sendo de cor branca, do gênero masculino e 

com idade predominante na faixa etária de 35 anos ou mais.  

Já os Quadros 7, 8 e 9 demonstram que houve um aumento no número de 

equipes de saúde atuantes no sistema prisional, porém, também aumentou o 

número de estabelecimentos penais em funcionamento. Tão logo o incremento de 

equipes acompanhou o de novos estabelecimentos prisionais, observa-se ainda que 

o valor de repasse da verba por equipe atuante manteve-se o mesmo, embora a 

despesa com materiais e medicamentos para a realização dos atendimentos tenho 

se tornado mais alta ao longo do período, uma vez que tais itens sofrem impacto da 

inflação, reajustes econômicos e demais fatores que influenciam em seu custo.  

Desta forma, pode-se perceber que ocorreu aumento proporcional no número 

de equipes atuantes no sistema prisional, conforme exposto no Quadro 7, frente ao 

número de aumento da população presa do estado do RS, conforme apresenta o 

Quadro 4, entretanto, não foi realizado o reajuste no valor da verba de repasse por 

equipe de saúde, conforme demonstram os Quadros 7 e 8, o que seria de extrema 

importância para a realização das políticas de saúde no controle de doenças dentro 

das penitenciárias efetivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste item, apresentam-se os resultados e suas respectivas análises e 

interpretações, de modo que se possa obter melhor entendimento do valor da verba 

do Sistema Único de Saúde, destinada ao sistema penitenciário do estado do Rio 

Grande do sul e ao controle de doenças entre os apenados. 

Na sequência, observa-se o número de atendimentos de saúde em cada ano 

do estudo, conforme Quadros 9, 10 e 11. Tais informações tornam possível observar 

o aumento no número de atendimentos para que, no final, possa-se estabelecer a 

relação destes com o perfil dos aprisionados e o repasse de verbas de saúde para o 

sistema penitenciário do RS. 

Quadro 9 – Atendimentos de saúde no sistema penitenciário do RS em 2014 

Atendimentos de saúde 2014 Homens Mulheres Total 

Consultas médicas realizadas externamente 14.387 2.706 17.093 

Consultas médicas realizadas no estabelecimento 29.581 5.510 35.091 

Consultas psicológicas 25.545 2.249 27.794 

Consultas odontológicas 13.198 2.225 15.423 

Quantidade de exames e testagem 11.914 2.733 14.647 

Quantidade de intervenções cirúrgicas 290 76 366 

Quantidade de vacinas 24.236 1.987 26.223 

Quantidade de outros procedimentos, como sutura e 
curativo. 

44.437 7.523 51.960 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2014b). 
 

Quadro 10 – Atendimentos de saúde no sistema penitenciário do RS em 2015 

Atendimentos de saúde 2015 Homens Mulheres Total 

Consultas médicas realizadas externamente 14.054 2.510 16.564 

Consultas médicas realizadas no estabelecimento 34.529 8.192 42.721 

Consultas psicológicas 23.778 4.223 28.001 

Consultas odontológicas 15.170 3.714 18.884 

Quantidade de exames e testagem 25.600 2.742 28.342 

Quantidade de intervenções cirúrgicas 99 15 114 

Quantidade de vacinas 14.080 1.300 15.380 

Quantidade de outros procedimentos, como sutura e 
curativo 

77.366 551 77.917 

  Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2015). 
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Quadro 11 – Atendimentos de saúde no sistema penitenciário do RS em 2016 
Atendimentos de saúde 2016 Homens Mulheres Total 

Consultas médicas realizadas externamente 21.063 3.173 24.236 
Consultas médicas realizadas no estabelecimento 46.765 8.681 55.446 
Consultas psicológicas 41.178 8.465 49.643 
Consultas odontológicas 18.581 2.437 21.018 
Quantidade de exames e testagem 29.848 1.709 31.557 
Quantidade de intervenções cirúrgicas 311 33 344 
Quantidade de vacinas 27.477 1.635 29.112 
Quantidade de outros procedimentos, como sutura e 
curativo 

95.068 4.244 99.312 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2016). 
 

Para que se tenha uma melhor visualização e comparação dos dados, o 

compilado de atendimentos e suas respectivas categorias nos anos de 2014 ,2015 e 

2016 estão apresentados no Quadro 12, a seguir. 

Quadro 12 – Número de atendimentos de saúde no sistema penitenciário do RS e 
percentuais nos anos de 2014, 2015 e 2016 

TIPO 2014 2015 2016 TOTAL/TRIÊNIO 
TOTAL 

% 

Consultas médicas realizadas 
externamente 

17.093 16.564 24.236 57.893 7,96% 

Consultas médicas realizadas 
no estabelecimento 

35.091 42.721 55.446 133.258 18,60% 

Consultas psicológicas 27.794 28.001 49.643 105.438 14,49% 

Consultas odontológicas 15.423 18.884 21.018 55.325 7,60% 

Quantidade de exames e 
testagem 

14.647 28.342 31.557 74.546 10,25% 

Quantidade de intervenções 
cirúrgicas 

366 114 344 824 0,11% 

Quantidade de vacinas 26.223 15.380 29.112 70.715 9,72% 

Quantidade de outros 
procedimentos, como sutura e 

curativo 
51.960 77.917 99.312 229.189 31,27% 

TOTAL 188.597 227.923 310.668 727.188 100% 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2014; 2015; 2016). 

 

Observa-se, no Quadro 12, que, no que tange a atendimentos de saúde da 

população privada de liberdade no estado do Rio Grande do Sul, nos anos de 2014 

a 2016, os índices só elevaram, aumento esse que, de 2014 a 2015, foi de 20%, e 

de 2015 a 2016, de 36%. É possível, ainda, analisar que o maior percentual desses 
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atendimentos está relacionado a procedimentos como sutura e curativos, com 

31,27% dos atendimentos realizados.  

A seguir, os Quadros 13, 14 e 15 trazem os números de apenados com 

doenças transmissíveis, em que é possível entender a representatividade de tais 

enfermidades entre a população do estudo. 

Quadro 13 – Quantidade de apenados com agravos transmissíveis em 2014 
Quantidade de pessoas com 
agravos transmissíveis 2014 

Homens Mulheres Total 

HIV 2.207 367 2.574 

Sífilis 512 78 590 

Hepatite 527 22 549 

Tuberculose 946 33 979 

Outros 22 6 28 

 Fonte: Brasil (2014b). 

 
Quadro 14 – Quantidade de apenados com agravos transmissíveis em 2015 

 Fonte: Brasil (2015). 

Quadro 15 – Quantidade de apenados com agravos transmissíveis em 2016 
    

Fonte: Brasil (2016). 
 

O agrupamento de dados dos Quadros 13, 14 e 15 mostra a quantidade de 

detentos com agravos transmissíveis e o percentual de representatividade de cada 

uma dessas doenças entre eles no período de estudo. 

Quadro 16 – Quantidade de apenados com agravos transmissíveis e percentuais 
nos anos de 2014,2015 e 2016 

Quantidade de pessoas 

com agravos transmissíveis 2015 
Homens Mulheres Total 

HIV 3.564 325 3.889 

Sífilis 835 74 909 

Hepatite 798 75 873 

Tuberculose 2.205 15 2.220 

Outros 204 4 208 

Quantidade de pessoas com 
agravos transmissíveis 2016 

Homens Mulheres Total 

HIV 3.500 481 3.981 

Sífilis 1.075 111 1.186 

Hepatite 1.026 77 1.103 

Tuberculose 2.151 29 2.180 

Outros 1.104 88 1.192 

Agravo 2014 2015 2016 Total % 
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Fonte: elaborado pela autora base em Brasil (2014; 2015; 2016). 

 

O Quadro 16 revela que 46,50% dos detentos do RS, nos anos de 2014 a 

2016, vivem com HIV. Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/Aids (UNAIDS), esse número cresce cerca de 1% ao ano. A prevalência da 

AIDS em apenados é mais alta que entre a população geral. As condições de 

confinamento, de assistência inadequada e a falta de perspectivas são fatores que 

aumentam a vulnerabilidade dessas pessoas ao HIV/AIDS e a outras doenças 

sexualmente transmissíveis. Nas prisões, tem-se ainda fatores adicionais de risco, 

como o compartilhamento de material usado para consumo de drogas, tatuagens, 

piercings e lâminas de barbear.  

A seguir, nos Quadros 17, 18 e 19, demonstrar-se-ão os números de óbitos 

no sistema prisional do RS, dado bastante relevante, uma vez que o estudo se 

baseia na saúde da população prisional. (BRASIL, 2009). 

Quadro 17 – Quantidade de óbitos no sistema prisional do RS em 2014 e seus 
respectivos motivos 

Mortalidade no sistema prisional 2014 Homens Mulheres Total 

Óbitos naturais/ óbitos por motivos de 
saúde 

83 7 90 

Óbitos criminais 27 0 27 

Óbitos suicídios 10 0 10 

Óbitos acidentais 10 0 10 

Óbitos com causa desconhecida 14 0 14 

Total de óbitos 144 7 151 

Fonte: Brasil (2014b). 

  

transmissível 

HIV 2.574 3.889 3.981 10.444 46,50% 

Sífilis 590 909 1.186 2.685 11,95% 

Hepatite 549 873 1.103 2.525 11,24% 

Tuberculose 979 2.220 2.180 5.379 23,95% 

Outros 28 208 1.192 1.428 6,36% 
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Quadro 18 – Quantidade de óbitos no sistema prisional do RS em 2015 e seus 
respectivos motivos 

Mortalidade no sistema prisional 2015 Homens Mulheres Total 

Óbitos naturais/ óbitos por motivos de 
saúde 

65 7 72 

Óbitos criminais 9 0 9 

Óbitos suicídios 6 0 6 

Óbitos acidentais 1 0 1 

Óbitos com causa desconhecida 1 0 1 

Total de óbitos 82 7 89 

Fonte: Brasil (2015). 

Quadro 19 – Quantidade de óbitos no sistema prisional do RS em 2016 e seus 
respectivos motivos 

Mortalidade no sistema prisional 2016 Homens Mulheres Total 

Óbitos naturais/ óbitos por motivos de 
saúde 

69 2 71 

Óbitos criminais 22 1 23 

Óbitos suicídios 6 0 6 

Óbitos acidentais 4 0 4 

Óbitos com causa desconhecida 5 0 5 

Total de óbitos 106 3 109 

Fonte: Brasil (2016). 

 
Para que se possa enxergar melhor a informação relacionada ao número de 

óbitos e seus respectivos motivos nos anos de estudo deste trabalho, a seguir, o 

Quadro 20 apresenta os respectivos números e seus percentuais de 

representatividade. 

Quadro 20 – Quantidade de óbitos no sistema prisional do RS e seus respectivos 
motivos em 2014, 2015 e 2016 

TIPO 2014 2015 2016 TOTAL % 

Óbitos naturais/ 
óbitos por motivos de 

saúde 
90 72 71 233 66,76% 

Óbitos criminais 27 9 23 59 16,90% 

Óbitos suicídios 10 6 6 22 6,30% 

Óbitos acidentais 10 1 4 15 4,30% 

Óbitos com causa 
desconhecida 

14 1 5 20 5,73% 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2014; 2015; 2016). 
 

O Quadro 20 possibilita visualizar que o número de óbitos (naturais/motivos 

de saúde) tem predominância de 66,76% no sistema prisional, contudo, ao contrário 
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dos demais indicadores, esse número apresenta queda de 10% de 2014 para 2015, 

que pode estar relacionada com o grande aumento no número de equipes atuantes 

dentro do sistema no período, que, conforme o Quadro 7, representa 41%. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o desenvolvimento deste estudo, foi possível observar que os índices de 

aumento da população carcerária no RS vêm em crescente evolução e que, cada 

vez mais, as condições de acomodação nas penitenciárias estão distantes de 

garantir que os direitos humanos da população privada de liberdade sejam 

exercidos, principalmente quando o olhar se volta para as estatísticas, uma vez que 

todas elas só apresentam o aumento na superlotação das penitenciárias e o déficit 

no número de vagas do sistema prisional, o que torna o ambiente das prisões cada 

vez mais oportuno à violência, ao contágio e à disseminação de doenças. 

Nesta perspectiva, face ao exposto, ressalta-se que a temática que aborda a 

saúde do preso tem se tornado uma preocupação constante e cada vez mais 

presente no cotidiano dos governantes e gestores do sistema prisional, não somente 

como cumprimento das obrigações legais, mas, sobretudo, considerando-se os 

benefícios que o investimento pode trazer para manter o ambiente livre de surtos e 

em condições sanitárias adequadas no que se refere à saúde.  

Acredita-se que realizar investimentos em saúde no sistema prisional, entre 

outras importantes questões, reduz consideravelmente os riscos que existem no 

contágio de doenças transmissíveis a apenados que entram no sistema saudáveis, 

ou ainda, que eles venham a ocupar vagas destinadas à população não privada de 

liberdade dentro do Sistema Único de saúde – o SUS. 

Ademais, no que se refere aos investimentos em saúde no sistema 

penitenciário, ressalta-se a evolução que estes sofreram ao longo dos anos, e o 

quanto este tema tornou-se relevante entre os governantes e gestores do sistema, o 

que pode ser observado em um primeiro momento da história de saúde do apenado, 

por meio da Lei de Execução Penal, n° 7.210, de 11 de julho de 1984; e em um 

segundo momento, com a Lei nº 1.777, de 09 de setembro de 2003, que aprova o 

Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional.  

O PNSSP veio para tornar-se efetivamente uma estratégia de saúde à 

população prisional. A partir dele, ficou regulamentada a forma de repasse das 

verbas de saúde ao sistema penitenciário. Passados 11 anos da homologação do 

PNSSP, a evolução e o olhar para a saúde dos apenados não parou, haja vista que, 

por meio da Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014 (BRASIL, 2014a), 

foi institucionalizada a PNAISP, que surgiu após ser verificado que o PNSSP se 
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tornou um modelo esgotado e restrito por não contemplar em suas ações, entre 

outras coisas, a totalidade do itinerário carcerário.  

Quanto aos objetivos propostos neste estudo, a pesquisa permitiu que fosse 

possível analisar dados relevantes sobre a forma de destinação da verba do SUS 

destinada ao sistema penitenciário e o controle de doenças entre os apenados. 

Especificamente no que se refere ao controle de doenças dentro do sistema 

prisional, tanto o PNSSP quanto a PNSAISP mostraram-se indispensáveis, uma vez 

que, por meio deles, foram regulamentados os tipos de equipes de saúde a atuarem 

dentro das penitenciárias, assim como os valores a serem repassados para que 

essas políticas de saúde fossem realizadas. Ao longo da exposição de dados pode-

se observar que o número de equipes atuantes dentro do sistema prisional teve um 

aumento significativo, mas, por outro lado, o aumento da população carcerária 

acompanhou esse crescimento. Assim, no período estudado, tão logo o número de 

atendimentos aumentara, o valor repassado para a saúde do sistema prisional não 

sofrera nenhum reajuste para realizar um controle notório de doenças entre os 

apenados.  

Em relação à variação do número de detentos doentes nos últimos anos, 

verificou-se que não houve uma diminuição efetiva, tendo em vista que esse número 

também sofreu aumento de 2014 a 2016. Nessa perspectiva, de modo que o 

sistema penitenciário possa atingir a excelência em termos de saúde, é necessário 

desenvolver inúmeros fatores que não envolvem apenas saúde, mas também 

condições físicas, como vagas suficientes para atender à demanda de pessoas a 

serem mantidas aprisionadas, de modo que não se tenha mais a superlotação do 

sistema; celas com condições sanitárias adequadas, que permitam a manutenção 

das condições de saúde desses apenados e diminua o risco de contágio e 

transmissão entre eles, uma vez que o ambiente estará em condições de higiene 

adequadas, arejado e com área de circulação suficiente.  

Ainda, ressalta-se o atendimento dos objetivos deste estudo, que foram: 

descrever como é feito repasse de verbas do Sistema Único de Saúde para o 

Sistema Penitenciário; analisar o valor do SUS, destinado ao Sistema Penitenciário 

e o controle das doenças; e, por fim, verificar a variação do número de detentos 

doentes nos últimos anos, evidenciando os valores de verbas repassadas pelo SUS 

ao Sistema Penitenciário e a realização das políticas de saúde dentro das 

penitenciárias do RS. 
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 No que se refere ao objetivo geral, que foi analisar a destinação da verba do 

Sistema Único de Saúde destinada ao sistema penitenciário e o controle de doenças 

entre os apenados, observou-se que, apesar de existir um aumento no número de 

equipes atuantes dentro do sistema e um aumento no valor de repasse no período 

de 2014 a 2016, esse acréscimo se deu por conta do número de equipes atuantes, e 

não a reajustes no valor por equipe, visto que se faz necessário, uma vez que todos 

os materiais e medicamentos utilizados nos atendimentos sofrem reajustes de preço 

anualmente, com aumentos ocasionados por diversos fatores econômicos. 

Os valores repassados para o Sistema Penitenciário, para a aplicação das 

políticas de saúde, foram apresentados e totalizam R$ 7.721.544,00 em três anos de 

análise, considerando somente os recursos repassados de acordo com o estipulado 

pelo PNSSP. 

Percebe-se que há um controle de doenças entre os apenados, todavia, 

mesmo atendendo aos requisitos legais de repasses, esse controle ainda não é 

totalmente notório, o que leva à conclusão de que os valores da verba do SUS, 

destinada ao Sistema Penitenciário, são importantes para o controle de doenças 

entre os apenados e que os valores repassados estão defasados e não são 

adequados para que esse controle ocorra de forma a diminuir ou eliminar a 

disseminação de doenças. Conforme os dados apresentados, tal controle ocorre 

apenas de forma a manter os percentuais de aprisionados com agravos de saúde 

estáveis e sem grande crescimento de um ano para o outro, embora, ainda assim, 

apresentem aumento. 

Para que se consiga uma redução no número de aprisionados com agravos 

de saúde, é necessário um longo tempo com os olhares voltados para o 

aprimoramento dos instrumentos de repasse de verbas ao sistema prisional, bem 

como o reajuste dos valores repassados de acordo com o aumento sofrido pelos 

materiais e medicamentos utilizados nos atendimentos. Nota-se que o Sistema 

Penitenciário precisará de alguns anos para que possua um número de vagas 

adequado à demanda, com acomodações apropriadas para manter os apenados, e 

com valores de recursos adequados para operacionalizar as políticas de saúde para 

que seja possível perceber uma redução no número de apenados com agravos. 

Conclui-se que o setor que trata de pessoas privadas de liberdade está 

defasado e em condições precárias, ainda que não esteja totalmente abandonado 

pelos governantes. Há um grande esforço por parte de seus gestores para mantê-lo 
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funcionando da melhor maneira possível dentro das condições disponíveis. Investir 

nessa área é imprescindível. Manter as políticas de saúde funcionando efetivamente 

é uma forma de evitar que o SUS seja sobrecarregado, uma vez que os hospitais e 

centro de tratamentos públicos já se encontram superlotados e sem vagas 

suficientes para atender à população em geral e tendo em vista que a política de 

saúde dentro do sistema prisional não funciona, esses detentos necessitam de 

vagas na rede de atendimento do SUS. 

Para finalizar este estudo, percebe-se que os objetivos propostos foram 

atendidos, entretanto, como recomendação de trabalhos futuros, pode-se indicar que 

o período de estudo contemple um maior número de anos, haja vista que, durante 

esta pesquisa, os dados disponíveis contemplaram apenas os anos de 2014, 2015 e 

2016, os quais se encontram com certo atraso na divulgação, considerando o ano 

em que o estudo está sendo realizado. 
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