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RESUMO 

Objetivo: identificar como um veículo de comunicação do Distrito Federal tem veiculado 

notícias sobre a situação de saúde no sistema prisional masculino do DF. Método: o método 

utilizado foi o de análise documental e o estudo foi conduzido com buscas das reportagens no site 

do veículo selecionado a partir de quatro palavras-chave: papuda, sistema prisional, surto e presos. 

As palavras-chaves conduziram ao achado de mil oitocentas e vinte e cinco publicações (1.825), das 

quais quinze (15) foram selecionadas por apresentarem o assunto relacionado à situação do sistema 

prisional do Distrito Federal. Resultados: a leitura minuciosa de todas as quinze publicações 

demonstrou que as doenças mais publicizadas foram as infecciosas e de pele. Identificou-se que o 

governo e os trabalhadores do sistema prisional foram os atores mais acionados para falar sobre a 

prisão. Além disso, os resultados obtidos através da análise de dados juntamente com a literatura, 

nos mostra que um dos possíveis motivos para que o sistema prisional brasileiro esteja enfrentando 

problemas pode estar relacionado à questões como a superlotação, questão esta que fere o princípio 

do direito à saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), uma das ações propostas pela Política 

Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). 

Considerações Finais: o governo, através de ações como a implantação da PNAISP, tem buscado 

melhorar as condições vividas dentro do sistema penitenciário brasileiro, porém, há vários fatores, 

entre eles a superlotação, as condições desumanas, como a insalubridade e a falta de Rede de Saúde 

em alguns presídios, que dificultam o sistema a atingir os seus objetivos. Além disso, pode-se 

destacar que a mídia vem tendo um forte papel influenciador e comunicador na Saúde Coletiva, 

considerando o forte peso sobre as questões sociais e comunitárias. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 Saúde do Sistema Prisional 

No ano de 2014, a população prisional brasileira chegou a 607.731 pessoas. Pela primeira vez, 

o número de presos no país ultrapassou a marca de 600 mil. O número de pessoas privadas de 

liberdade em 2014 é 6,7 vezes maior do que em 1990 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p.15).  

Sabe-se que o número de presos no país está cada vez mais aumentando, aumentando também a 

necessidade de melhorar a atenção às Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), como aumentar o 

número de celas disponíveis, melhorar o quadro de funcionários dos complexos penitenciários, 

inclusive o quadro de profissionais da saúde que trabalham internamente nos sistemas 

penitenciários.  

O Brasil conta com a quarta maior população penitenciária do mundo, atrás apenas de 

Estados Unidos (2.217.000), China (1.657.812) e Rússia (644.237). Entre os detentos brasileiros, 

40% são provisórios, ou seja, não tiveram condenação em primeiro grau de jurisdição 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2016, p.01).  

A relação entre a superlotação e o comprometimento da saúde pode ter origem na falta de 
higiene dentro das celas e a má ventilação do ambiente, o que proporcionam uma aparência 
sombria, triste, fúnebre e de lamentos, fazendo com que o preso, que ali entrou sadio, não 
saia sem estar acometido por algum tipo de doença ou com sua saúde fragilizada (ARRUDA, 
SILVA, VASCONCELOS et al, 2015, p.9714). 

A superlotação prisional é uma questão que não deveria estar inserida nos assuntos relacionados 

ao sistema prisional, visto que, o Artigo 85 da Lei de Execução Penal prevê que “O estabelecimento 

penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade”. Essa divergência entre a Lei 

de Execução Penal e a atualidade do sistema prisional, entre outras divergências, tendem a 

desfavorecer o preso no que diz respeito aos seus direitos e dignidades, podendo comprometer 

várias situações no interior do presídio, como a falta de local para dormirem, má alimentação, falta 

de higiene e diversos outros fatores.  

Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2014, p.13), cerca de 41% 

das PPL são presos sem condenação, a mesma porcentagem é para os presos em regime fechado. 

Estes dados podem estar diretamente relacionados com a superlotação, questão esta que pode 
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aumentar significativamente a piora da situação dos presídios, como o aumento dos casos de surtos 

e rebeliões.  

De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas privadas de liberdade têm, em média, chance 

28 vezes maior do que a população em geral de contrair tuberculose. A taxa de prevalência de HIV/

Aids entre a população prisional era de 1,3% em 2014, enquanto entre a população em geral era de 

0,4% (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2016, p.01). 

Os vários problemas existentes no sistema prisional não são resultados apenas da falta de 

vagas. Atualmente, dentro do sistema prisional brasileiro, é possível encontrar problemas como, 

entre outros, a falta de unidades de saúde que, de acordo com o INFOPEN (2014, p.103), entre os 

objetivos da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Penitenciário (PNAISP), está o de assegurar que cada unidade prisional seja um ponto integrante da 

Rede de Atenção à Saúde do SUS. Verifica-se, contudo, que cerca de um terço (37%) das unidades 

prisionais no Brasil tem módulo de saúde (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p.103) . É 

importante ressaltar, segundo dados do INFOPEN (2014, p.104), que as unidades de saúde do 

sistema prisional dependem bastante do tipo de estabelecimento destinado ao cumprimento da pena, 

portanto, é de se esperar que os estabelecimento de cumprimento de pena em regime aberto não 

tenha unidade própria de saúde já que o sentenciado pode recorrer a outros tipos de atendimentos de 

saúde externos ao sistema prisional. 

Todas as questões subscritas podem acarretar diversos problemas, entre eles de saúde; gestão 

(já que a maior quantidade de detentos requer maiores estruturas físicas dos presídios e maiores 

recursos e materiais para atender aos detentos) e também alguns relacionados às famílias, pois, 

durante as visitas, os familiares têm contato direto com os presos e não recebem informações e/ou 

insumos de prevenção adequados, o que pode facilitar a propagação de doenças transmissíveis para 

fora dos presídios.  

A família acaba sendo o eixo de referência pelo qual seus participantes elaboram e 
determinam suas relações sociais, passando a se organizarem em torno da realização de 
projetos comuns, sendo construídos de acordo com a realidade em que os seus componentes 
estão inseridos, possuindo uma diversidade de estrutura que enfatizam o lugar de valor que 
"a família" e os modelos familiares ocupam numa dada sociedade (NEPOMUCENO, 2017, 
p.02).  
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As relações sociais entre o detento e o seu familiar, dentro ou fora do presídio, deve ser 

favorável à ressocialização e não gerar riscos, como a transmissão de doenças. A família também 

deve ser pensada em termo de promoção da saúde, assim como cita o Artigo 8 da PNAISP.  

Desta maneira, os familiares, através de relações sociais, podem fazer parte da melhoria das 

condições de vida das pessoas privadas de liberdade e colaborar com a garantia do direito à saúde. 

Conforme salientado por Pereira (2016, p.2124), outro fator de destaque é o reconhecimento das 

relações sociais e comunitárias como fatores relevantes na garantia da qualidade de vida de uma 

população: no caso das pessoas em situação de prisão, os familiares e os amigos têm papel 

preponderante na garantia do direito à saúde.  

As PPL, no sistema prisional, considerando o Art 2º da Portaria Interministerial Nº 1, de 2 

de janeiro de 2014, são aquelas com idade superior a 18 (dezoito) anos e que estejam sob a custódia 

do Estado em caráter provisório ou sentenciados para cumprimento de pena privativa de liberdade 

ou medida de segurança, conforme previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 

(Código Penal) e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). 

Segundo dados do INFOPEN (2014, p.23), em 2014, o número de vagas para a população 

prisional era de 376.669 para 607.731 presos, ou seja, quase o dobro do número suportado pelo 

sistema. O INFOPEN mostra também que o número de vagas para a população prisional vem 

crescendo, porém, o número de presos está crescendo bem mais. Levando-se em conta países com 

uma população de no mínimo 10 milhões de pessoas, o Brasil tem a sexta maior taxa de presos por 

100 mil habitantes (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p.12).  

Esse alto número de presos gera grandes consequências, uma delas, conforme o INFOPEN 

(2014, p.07), é a dificuldade diretamente de se implementar políticas públicas adequadas por 

motivos como o de traçar as características gerais dos detentos, como identificar se o detento é 

suscetível a receber pena em liberdade e identificar a sua situação de saúde a fim de evitar que 

novas doenças possam entrar no sistema prisional.  

Esta pesquisa busca, através de um veículo de imprensa específico, o Correio Braziliense, 

identificar as doenças e agravos que mais foram noticiados no período de 01/01/2016 a 10/08/2017. 

Segundo dados do INFOPEN (2014, p.114), a taxa de pessoas com agravos para cada mil presos foi 

de 12,2 para HIV e 10,4 para sífilis e, a taxa de pessoas com agravos para cada mil presos para 

hepatite foi de 5,1 e tuberculose foi de 9,4, isso contando todas as unidades federativas, inclusive o 

Distrito Federal.  
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 Outra notória consequência do encarceramento é a incidência de tuberculose, dadas as 

condições de confinamento de um grande número de pessoas em lugares que nem sempre têm 

condições de infraestrutura adequada e facilitam a disseminação da doença (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2014, p.55). Entre os agravos e as doenças que mais acometem a população prisional 

estão as infectocontagiosas, em especial a tuberculose, as DST’s e HIV/aids, mas também as 

hepatites e a hanseníase. O quadro do sistema prisional contrasta com os dados gerais da população 

brasileira, onde se verifica, cada vez mais, uma maior incidência de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) frente às infecto-contagiosas e parasitárias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010).  

Cabe uma ressalva: a literatura pouco aborda o quantitativo de doenças que acometem o 

sistema penitenciário. Por este motivo que cito neste TCC apenas as doenças apresentadas pelo 

INFOPEN, ou seja, o HIV, sífilis, hepatite e tuberculose.  

 Buscando solucionar os vários problemas existentes dentro do sistema prisional brasileiro, 

existem algumas políticas e outros tipos de iniciativas governamentais que auxiliam na melhoria das 

condições de vida das PPL. A PNAISP é uma dessas iniciativas a qual estabelece princípios como o 

constante no Art. 3, Inciso I - respeito aos direitos humanos e à justiça social. Desta maneira, 

devendo o direito humano ser exercido, a questão da superlotação e das doenças que acometem a 

população prisional brasileira não deveria existir, já que são problemas que ferem diretamente às 

PPL. 

De acordo com a PNAISP, instituída em 2014, a população prisional deverá ser inserida 

formalmente na cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os objetivos da PNAISP, está 

assegurar que cada unidade prisional seja um ponto integrante da Rede de Atenção à Saúde do SUS 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p.103).  

Um dos eixos da PNAISP é garantir a integralidade da atenção à saúde da população privada de 

liberdade no conjunto de ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, recuperação e 

vigilância em saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção.  

1.2 Importância de se reduzir as iniquidades no sistema prisional 

 As iniquidades dentro do sistema prisional podem ser facilmente observadas. Um grande 

exemplo é a iniquidade que acontece partindo da população geral que não está inserida no sistema 
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prisional, ou seja, as que não estão privadas de liberdade. A população geral, muitas vezes, tende a 

“tachar” os detentos como estes sendo sempre os pobres, de baixa renda e, geralmente, negros. 

 De acordo com Wacquant L (2008):  

       
O gueto desempenhou o papel de “prisão social”, garantindo, assim, o ostracismo social 
sistemático de afro- americanos e ao mesmo tempo permitindo a exploração da sua força de 

trabalho na cidade. Após a crise de debilitação do gueto, simboli- zada pela grande onda de 
revoltas urbanas que varreram o país em meados da década de 1960, a prisão preencheu o 
espaço que se abriu, servindo como um “gueto” substituto para armazenar as parcelas do 

(sub)proletariado negro que têm sido marginalizadas pela transição à economia de serviços 
duplos e às políticas estatais de retração do wel- fare e de retirada das cidades. 

     

Outro exemplo de iniquidade considerando o sistema prisional é a questão do trabalho. 

Muitos ex-detentos, ao saírem do regime prisional, procuram por reconstruir a vida, principalmente 

no que diz respeito ao quesito financeiro, porém, ainda existe uma enorme barreira por parte das 

empresas em contratar pessoas que já estiveram em regime prisional. Diante disso, muitos detentos 

sofrem com a dificuldade de encontrar trabalhos legais/regulamentados. Alguns, para se 

sustentarem e/ou sustentarem suas famílias, recorrem ao trabalho não-regulamentado, assim como 

destaca Wacquant L. (2008): 

     
Afrontados por uma polícia agressiva, tribunais severos e a possibilidade de sentenças de 

prisão estupidamente longas para crimes envolvendo drogas ilícitas e reincidência, muitos 
evitam entrar ou afastam-se do comércio ilegal de rua e submetem-se aos princípios do 
trabalho não-regulamentado.   

 Considerando esses dois exemplos subscritos, além dos vários outros existentes e que não 

foram aqui citados, é possível compreendermos que é altamente necessário reduzir o máximo 

possível das iniquidades encontradas dentro e fora do sistema prisional e, talvez um ponto inicial 

para diminuir essas injustiças seria facilitar o acesso às políticas públicas, aumentando, desta 

maneira, melhores e maiores relações entre o cidadão e o poder do Estado. 
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1.3 Dificuldade de trabalhar com a Saúde Prisional 

       

No Brasil, diante do aumento expressivo (575% entre 1990 e 2014) do número de pessoas 

presas (> 600.000), a maior parte oriunda de comunidades desfavorecidas, com acesso limitado à 

saúde, confinadas em prisões insalubres e superlotadas, é de se prever que seu estado de saúde seja 

complexo e que se encontrem prevalências elevadas doenças como tuberculose, de infecção pelo 

HIV e de transtornos mentais (SÁNCHEZ; LEAL; LAROUZÉ, 2016, p.1996). Este é um dos 

argumentos que nos leva a entender os motivos pelos quais é tão difícil se trabalhar com o tema 

saúde prisional, considerando que a atualização do sistema prisional, ou seja, o aumento do número 

de celas, o aumento do quadro de funcionários e outros fatores, devem ser proporcionais ao 

crescimento da população carcerária. Segundo avaliação realizada pelo Tribunal de Contas da 

União (2017), foi identificado que a distribuição de recursos por unidade federativa não prioriza o 

déficit de vagas no sistema prisional, o que provoca desigualdades na concessão de verbas. 

Verificou, ainda, que o Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional (PNasp), inserido no PPA 

2012-2015 para amenizar a precária situação dos presídios brasileiros, não tem obtido os resultados 

esperados. 

Além de problemas eminentemente de saúde, como os relatados acima, a população que se 

encontra privada de liberdade está sujeita a vários problemas relacionados aos determinantes 

sociais. Segundo Carvalho (2013),  

As condições econômicas e sociais influenciam decisivamente as condições de saúde de 
pessoas e populações. A maior parte da carga das doenças — assim como as iniquidades em 
saúde, que existem em todos os países — acontece por conta das condições em que as 
pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem. Esse conjunto é denominado 
“determinantes sociais da saúde”, um termo que resume os determinantes sociais, 
econômicos, políticos, culturais e ambientais da saúde (p.19). 

Damas e Oliveira (2013) afirmam que a prisão é um cenário de constantes violações dos 
direitos humanos, o que prejudica as possibilidades de recuperação dos presos e funciona 
como dupla penalização do condenado: além da privação da liberdade o sujeito fica exposto 
a um precário estado de saúde que adquire durante sua permanência no cárcere. Os autores 
completam que o ambiente prisional é altamente precário e insalubre, com celas 
superlotadas, má-alimentação, sedentarismo, uso de drogas e falta de higiene, condições que 
favorecem a proliferação de epidemias e desenvolvimento de doenças (OLIVEIRA & 
DAMAS. B, apud PACHECO, KRUTSCH, RUZZA, 2017, p.13). 
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Este trabalho busca identificar os tipos de doenças mais divulgadas pelo veículo de 

comunicação selecionado no período de tempo de 01/01/2016 a 10/08/2017. O ponto inicial da 

busca foi determinado considerando o surto de caxumba que ocorreu, principalmente, no Complexo 

Penitenciário da Papuda (CPP), logo no início do ano de 2016. A data final, 10/08/2017, foi 

demarcada pelo inicio deste trabalho e que englobou também um surto de doenças de pele ocorrido 

no CPP, em meados de 2017. A colaboração deste trabalho implica em identificar quais os tipos de 

doenças mais publicizadas dentro deste período de tempo de busca utilizando um veículo de 

imprensa específico, o Correio Braziliense, assim como auxiliar na reflexão sobre os discursos que 

os diferentes atores chamados para falar sobre as doenças no sistema prisional pelo veículo de 

comunicação analisado trabalham e/ou avaliam o sistema prisional.  

É importante salientar que as PPL, juntamente com os seus familiares, devem ser ouvidas 

para que o sistema chegue cada vez mais perto de atingir os princípios estabelecido pelo Sistema 

Único de Saúde, como o princípio da universalidade, da integralidade, e o da equidade, além de 

garantir também a participação e o controle social, medida esta que ajudaria bastante no problema 

da exclusão social no sistema penitenciário brasileiro. Segundo Sánchez et al (2016), as PPL 

dificilmente podem “ter existência” num discurso político essencialmente voltado para segurança 

que transforma o sistema prisional em um dispositivo de segregação e de exclusão social.  

Como forma de diminuir a exclusão social, a mídia pode ter grande importância, pois, 

através de seus veículos de comunicação, pode dar voz aos diferentes atores, entre eles os 

familiares. Além de dar voz às pessoas privadas de liberdade e suas famílias, os veículos de 

comunicação também podem colaborar com a mudança nas representações que a sociedade em 

geral tem sobre o sistema prisional.   

1.4 Mídia 

 Os poucos estudos sobre a relação mídia e saúde no Brasil mostram que os meios estão 

longe de oferecer uma contribuição efetiva para as necessárias mudanças na situação sanitária 

brasileira (Lefèvre,1999; Soares, 1998), especialmente quanto ao seu potencial na promoção e na 

educação em saúde. Ademais, há pouco conhecimento no campo da Saúde Pública sobre o papel da 

mídia em saúde (RANGEL-S, M., 2003). Mesmo havendo poucos estudos sobre a relação saúde 

pública e mídia em saúde, é notável que os meios de comunicação tem grande importância para a 

formação de perspectivas da população em geral sobre determinado problema, principalmente, para 
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fins deste trabalho, problemas relacionados à saúde. Isso fica mais visível quando reconhecemos 

que é através desses veículos de comunicação que grande parte população tem acesso, entre outras 

informações, à situação de saúde global, podendo acarretar, em muitos indivíduos, a iniciativa de 

adotar medidas para a prevenção, promoção e controle de doenças.  

Considerando a necessidade de interação entre a mídia e a população, Villela e Natal (2014) 

ressaltam que: 

Os profissionais que lidam com informação e comunicação em saúde, na mídia impressa, 
precisam ser capacitados para provocar a aproximação da linguagem técnica à linguagem 
popular. Para que haja circulação e apropriação da informação em Saúde Pública, é 
necessário abrir a discussão para a comunidade e capacitá-la para que consiga se expressar 
(p. 1007).  

Contudo, todos esses fatores têm consequências para a vida concreta das pessoas, 

especialmente por levar em consideração as representações produzidas pela mídia sobre as pessoas 

privadas de liberdade. A situação carcerária é uma questão delicada e que a mídia deve saber lidar, 

principalmente quando há participação de familiares de presos em reportagens, pois, deve-se 

preservar a identidade dos familiares e dos presos, de acordo com os seus direitos e com a 

autorização oferecida pelos mesmos.  

Contudo, para que mudanças sanitárias favoráveis possam vir a acontecer, é importante que 

os veículos de comunicação estejam relacionada com a comunicação entre a população, assim como 

também com a comunicação institucional. É importante destacar que a comunicação institucional 

necessita da interação/participação da comunidade para a criação de diretrizes e objetivos que 

possam atingir positivamente essas populações. 

O âmbito da comunicação em saúde é institucional e diz respeito às diretrizes de 

comunicação pública a partir do Estado e de suas políticas e instrumentos. Estão aí relacionados e 

implicados, como atores principais, o Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais, 

conselhos de saúde (nacional, estaduais e municipais), universidades e organizações não 

governamentais e instituições que, de um modo ou de outro, trabalham em estreita parceria com o 

Estado na área da saúde, como a Associação Brasileira de em Saúde Coletiva (Abrasco), o Centro 

Brasileiro de Estudos em Saúde (Cebes), o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde 

(Conasems) e muitas outras (CADERNO MÍDIA E SAÚDE PÚBLICA, 2006).    
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1.4.1 Mídia e Saúde Coletiva 

 A saúde ocupa um lugar privilegiado na mídia contemporânea. Seja pela carga de doenças 

que assolam a população, seja pela resolutividade das políticas públicas de saúde, dentre outros 

assuntos, o jornalismo apresenta diariamente este tema na vida do público brasileiro (FIOCRUZ, 

2014). A mídia dentro da saúde coletiva ocupa um importante lugar, principalmente pela 

possibilidade de transmitir aos leitores/espectadores, através de dados e fontes confiáveis, como 

anda a situação da saúde em diversos setores.    

Segundo Gaskell, Bauer, & Durant (1998); Herzlich & Pierret (1992),  

A mídia, portanto, é uma fonte de pesquisa no cotidiano muito importante, pois desempenha 
papel relevante (de valor negativo ou positivo) nos processos de produção de sentidos sobre 
saúde e doença, seja veiculando elementos de vanguarda (apud Menegon, 2007), seja 
reafirmando modelos e práticas tradicionais e discriminatórias (Lyons, 2000; Spink, 2006, 
apud Menegon, 2007).  

Portanto, dependendo da maneira como a mídia expõe o seu conteúdo e como a população o 

compreende, ou seja, dependendo da efetividade da comunicação entre a mídia e a população, o 

veículo de comunicação pode ser mais ou menos favorável. Um exemplo da mídia sendo 

desfavorável é quando ocorre uma publicação sobre o surto de algum tipo de doença e uma parte da 

população entende como motivo de ficarem isolados e evitarem certos espaços públicos. Sendo 

favorável, utilizando o mesmo exemplo acima, certa parte da população entende que está ocorrendo 

o surto de certa doença e que “algumas” medidas precisam ser adotadas para que se possa evitar o 

contágio dessa doença. 

 A importância de se pesquisar a mídia na saúde coletiva é poder identificar, através de 

informações já publicizadas, como esta tem participado do processo de compreensão das pessoas 

quanto à divulgação de notícias sanitárias. Neste sentido, o Caderno Mídia e Saúde Pública (2007), 

afirma que entender como a sociedade produz e se relaciona com as novas formas de mediação, em 

especial as eletrônicas, é cada vez mais necessário para a promoção e para o fortalecimento das 

políticas de saúde.  
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1.4.2 Por que o Correio Braziliense? 

  

 A escolha do veículo de comunicação a ser trabalhado nesta pesquisa aconteceu a partir de 

pesquisas, em um site de busca, sobre quais eram as principais mídia impressas existentes no 

Distrito Federal (DF).  

 De acordo com o site guiademidia.com.br, foram selecionadas mídias que pudessem 

disponibilizar publicações do período de 01/01/2016 a 10/08/2017. Identifiquei o Jornal Alô 

Brasília, o Correio Braziliense (CB) e o Jornal de Brasília. De acordo com dados da Associação 

Nacional de Jornais (2015), o Correio Braziliense está em vigésimo lugar em relação aos maiores 

jornais de circulação paga do Brasil, tendo a média de circulação impressa equivalente a 38.894 

exemplares por ano. Em relação a circulação digital, o CB atinge a décima posição em relação ao 

Brasil e também lidera em relação ao DF. Portanto, a escolha pelo Correio Braziliense foi devido a 

este veículo ser bastante publicizado e de grande conhecimento popular. 

  

2.0 METODOLOGIA 

 O método de pesquisa utilizado foi o de análise documental. Este método é utilizado neste 

trabalho para descrever/comparar fatos sociais, podendo estabelecer características ou tendências.

             
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil 
por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já 
elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento 
analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, 
cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas 
de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32, apud Gerhardt; Silveira, 2009).  

        

             

2.1 Coleta e análise dos Dados 

 A coleta dos dados foi realizada através de uma ferramenta disponibilizada aos assinantes do 

Correio Braziliense chamada de Busca CB. Nessa ferramenta, foram inseridas as palavras-chave. A 

busca CB gerou um quantitativo de publicações com as palavras-chave inserida e, do total de mil 
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oitocentas e vinte e cinco publicações, foram encontradas e selecionadas quinze publicações 

contendo a relação desejada, entre doença e sistema prisional.  

No decorrer das leituras de todas as mil oitocentas e vinte e cinco publicações, foi criada 

uma planilha em formato Excel onde foi sendo alimentada por informações sobre cada uma das 

quinze publicações encontradas. As informações contidas na planilha foram o número da 

publicação, data da publicação pelo Correio Braziliense, título da publicação, unidade da 

informação, tipo de doença encontrada, as fontes presentes e os autores de cada publicação. Com a 

planilha de dados toda alimentada, foi possível gerar os gráficos presentes neste trabalho. 

 A análise dos dados foi feita através da leitura das quinze publicações selecionadas. A leitura 

das publicações pode ser caracterizada como pesquisa documental do método qualitativo.   

3.0 RESULTADOS/DISCUSSÕES 

 Cabe uma nota inicial sobre as reportagens que não foram selecionadas para fins deste 

estudo por apresentarem assuntos não compatíveis à situação de saúde da população carcerária do 

DF. 

 De todas as mil oitocentas e vinte e cinco publicações encontradas utilizando as palavras-

chave papuda, sistema prisional, surto e presos, apenas quinze publicações falavam diretamente 

sobre doenças no sistema prisional. As demais publicações tiveram vários assuntos distintos. Os 

mais encontrados, considerando todas as palavras-chave, foi sobre a Operação Lava Jato e a prisão 

de políticos.  

3.1 Número de publicações por palavra-chave 

 Conforme mencionado anteriormente, as palavras-chave utilizadas foram Papuda, Sistema 

Prisional, Surto e Presos. A escolha da palavra-chave papuda levou em consideração o grande surto 

de caxumba ocorrido no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP) no ano de 2016; a palavra-chave 

surto também foi escolhida considerando o surto de caxumba ocorrido no CPP em 2016 e também o 

surto de doenças de pele, também ocorrido no CPP, no ano de 2017; as palavras-chave presos e 

sistema prisional foram escolhidas considerando a forma como a literatura aborda os assuntos 

relacionados ao sistema prisional brasileiro, portanto, essas duas palavras-chave foram recorrentes 
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na maioria da literatura lida para construção deste trabalho. Além do subscrito, levou-se em 

consideração a grande utilização dessas palavras nos sites de buscas utilizados. 

Inicialmente foi selecionado um número superior de palavras-chave, entretanto, a medida 

que as buscas foram sendo realizadas, fui percebendo que mesmo utilizando palavras-chaves 

distintas, as reportagens estavam sendo as mesmas das utilizadas anteriormente. A este fenômeno, 

os autores de pesquisas qualitativas chamam de “saturação”, “A saturação teórica das categorias 

ocorre quando: nenhum dado relevante ou novo emerge; o desenvolvimento da categoria é denso e 

as relações entre as categorias são bem estabelecidas e validadas” (STRAUSS & CORBIN, 1990, p. 

83). 

 O gráfico abaixo demonstra a relação entre a quantidade total de publicações encontradas no 

Correio Braziliense versus a quantidade de publicações selecionadas para fins desta pesquisa. 

Figura 01 - Quantidade de publicações encontras X quantidade de publicações selecionadas 

 

  

De acordo com o gráfico acima, a busca com a palavra-chave “Papuda” nos trouxe o total de 

duzentas e cinquenta e oito publicações, das quais doze (4,65%) apresentaram a palavra-chave 

relacionada com doenças no CPP. A palavra-chave “Sistema Prisional” nos trouxe o total de cento e 

uma publicações, das quais três (2,97%) apresentaram a palavra-chave relacionada com doenças no 

CPP. Utilizando a palavra-chave “Surto”, houve o total de duzentos e quarenta publicações, das 

quais oito (3,33%) apresentaram a palavra-chave relacionada com doenças no complexo 

    
  12



penitenciário da papuda. A ultima palavra-chave, “Presos”, trouxe o total de mil duzentas e vinte e 

seis publicações, das quais oito (0,65%) apresentaram a palavra-chave relacionada com doenças no 

complexo penitenciário da papuda. 

3.1.2 Tipo de doença mais publicizada dentro das publicações encontradas considerando cada 

palavra-chave 

 Este subitem discutirá quais foram as doenças encontradas nas quinze publicações 

selecionadas dentro do período utilizado (01/01/2016 a 10/08/2017).  

 A Figura 02 nos mostra, em números, a quantidade de doenças encontradas nas quinze 

publicações selecionadas considerando cada uma das quatro palavras-chave utilizadas. Nos mostra 

também as doenças mais publicizadas dentro do período de busca. 

Figura 02 – Doenças encontradas nas quinze publicações selecionadas 

  

 

A categoria chamada de Geral engloba as doenças não detalhadas pela mídia, ou seja, foram 

as chamadas nas reportagens de infecciosas, epidemias, surtos de doenças, doenças e respiratórias. 

Um exemplo para a escolha desta categoria pode ser apresentado a partir do subtítulo da publicação 

15, o qual diz que “Entre as consequências da superlotação e da falta de estrutura do sistema 

prisional do DF, estão as doenças adquiridas lá dentro”. Pode-se observar que nesta unidade da 
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informação não foi detalhado o tipo da doença que o veículo de comunicação tratou e, por isso, 

nomeei esta categoria como Geral.  

 A categoria Não Especificada considerou aquelas unidades da informação que não citaram 

nenhum tipo de doença em específico. Um exemplo pode ser apresentado a partir da publicação 01, 

a qual noticia que “Em julho, a notícia sobre o Complexo Penitenciário da Papuda, na ala dos 

mortais, era a pior possível: 2.600 detentos infectados”. Esta noticia apenas diz que detentos foram 

infectados, porém, não detalha qual foi o tipo de infecção ocorrida.  

 A categoria Infecção de pele foi classificada a partir das doenças aparecidas nas publicações, 

sendo elas sarna, pano branco, micoses, furúnculos, feridas, escabiose, impetigo e doenças de pele. 

Abaixo da infecção viral, a categoria infecção de pele foi a mais publicizada dentro das quinze 

publicações encontradas. Um exemplo desta categoria pode ser citado através da unidade da 

informação presente na publicação de número dois “Este ano, infecções de pele, como sarna, pano 

branco, micoses e furúnculos, afetam até o momento 17% da população carcerária”. 

 A categoria doença crônica englobou as doenças anemia falciforme, hipertensão e asma. 

Exemplo encontrado em uma das unidades da informação presente na publicação de número dois 

“Nos últimos meses, além da anemia falciforme, ela viu feridas se alastrarem pelo corpo dele”.  

 A classificação nomeada como “Sintomas” foi criada considerando algum tipo de sinal e/ou 

sintoma causado por determinada doença, como exemplo, a notícia encontrada em uma das 

unidades da informação presente na publicação de número dois, a qual foi: “O marido dela está 

preso desde fevereiro por receptação. O rapaz de 27 anos começou a perceber sangue nas fezes e 

dores no intestino”. 

 As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) noticiadas pelo CB foram o HIV, HPV e a 

sífilis, assim como mostra a unidade da informação presente na publicação de número quatorze, 

“Entre os principais problemas do sistema prisional apontados pelo conselho estão a superlotação, o 

déficit de servidores, a falta de políticas de reintegração social e os índices de mortalidade, por 

causa do surto de doenças como tuberculose, HIV, hepatite e sífilis”. 

 A categoria chamada de infecção viral englobou a caxumba, a hepatite, hanseníase, gripe,  

coqueluche e a tuberculose, como mostra a unidade da informação “Familiares e amigos de presos 

da Papuda terão novo esquema de visitado esta semana. Um surto de caxumba regulará os 

encontros dos detento, inclusive com oficiais de justiça, advogados e policiais”, presente na 

reportagem de número treze.  
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 A última classificação foi a doença aguda, a qual não houve especificação do tipo de doença, 

conforme mostra uma das unidades da informação presente na publicação de número quinze, “As 

instalações são sujas e a alimentação é precária, por isso, o alto índice de hipertensos. É muito 

comum os detentos sofrerem crises renais pela falta de líquidos”.  

 Considerando a Figura 02, é possível observar as doenças que mais foram noticiadas nas 

quinze publicações selecionadas. Com a palavra-chave “Papuda”, observa-se um maior número de 

publicações citando as infecções virais, nove publicações das quinze selecionadas. Tais resultados 

podem estar relacionados, entre outros motivos, com o aumento dos casos de caxumba notificados 

no DF no ano de 2016 que, de acordo com a SES-DF (2016), O pico do número de casos nas SE 24 

a 27, pode ser explicado pelo aumento da sensibilidade do sistema de vigilância, e a contínua 

inserção de casos no sistema de informação em uso. 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2010),  

As doenças infecciosas e/ou parasitárias tendem a se alastrarem em ambientes fechados e 
com alto quantitativo de pessoas, local bastante parecido com as prisões. Este grupo de 
doenças continua a oferecer desafios aos programas de prevenção, com a introdução de 
novas doenças, a exemplo da AIDS, ou de agentes que sofrem modicações genéticas e se 
disseminam rapidamente através das populações de países e continentes, a exemplo da atual 
pandemia produzida pelo vírus da Infuenza A(H1N1). 

 Com a palavra-chave “Surto”, considerando a Figura 02, deduz-se que o tipo de doença 

mais noticiada que pode estar relacionada à surtos dentro do Sistema Penitenciário são as infecções 

virais, no caso a caxumba e a coqueluche. Com a palavra-chave “Surto” foram encontradas sete 

publicações relacionando as infecções virais com o Sistema Prisional.  

 A busca, utilizando a palavra-chave “Sistema Prisional”, nos mostra informações 

quantitativas em menor grau. Duas, das quinze publicações selecionadas, mostraram que as doenças 

não especificadas, as infectocontagiosas, as infecções de pele e as doenças crônicas apareceram de 

forma relacionada com o Complexo Penitenciário da Papuda e, apenas uma publicação relaciona as 

infeções virais, as respiratórias, as infecções intestinais e as doenças agudas relacionadas com o 

aparecimento de casos dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. De forma geral, deduz-se, a 

partir desta palavra-chave, que todas as doenças presentes do gráfico 01 foram encontradas dentro 

do CPP. 

 A palavra-chave “Presos” nos mostra que as doenças infectocontagiosas e as infecções de 

pele foram as que mais apareceram, em quatro, das quinze publicações selecionadas. Abaixo 
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seguem as infecções virais, seguidas das DST`s e as doenças crônicas e, por último, as respiratórias, 

as infecções intestinais e as doenças agudas.  

 De forma geral, considerando todas as palavras-chave, subtende-se que as infecções virais e 

as doenças de pele foram os tipos de doenças mais noticiadas sobre o Complexo Penitenciário da 

Papuda no veículo em análise. As menos recorrentes, portanto, foram as respiratórias, as infecções 

intestinais e as doenças agudas.  

  

3.1.3 Fontes 

  

 Foram encontradas, dentro das quinze publicações selecionadas, seis tipos de fontes: 1) os 

Trabalhadores do Sistema Prisional que, para este grupo, houve a participação do Coordenador-

Geral da Subsecretaria do Sistema Penitenciário, do Subsecretário do Sistema Penitenciário, do  

Gerente de Saúde do Sistema Prisional e do Diretor do Presídio; 2) Sindicatos/associações, neste 

grupo houve a participação das Associações das Famílias de Internos e Internas do Sistema 

Penitenciário (AFISP) e do Sindicato dos Agentes Penitenciários do DF (Sindipen/DF); 3) Governo, 

o qual foi representado pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Segurança 

Pública e da Paz Social (SSP-DF), pela Gerência de Saúde no Sistema Prisional da Secretaria de 

Saúde, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território, pela Vigilância Epidemiológica, 

pelo Superintendente de Saúde da Região Centro-Sul e Superintendente da Região da Saúde Leste, 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal e pela Vara 

de Execução Penal; 4) Profissionais de Saúde, os quais foram representados pela profissão de 

dermatologista e psicologia; 5) ciência/universidade, representados por uma pesquisadora da 

Universidade de Brasília e; 6) Familiares dos Presos, a qual apareceu somente a presença de 

cônjuge. 

 Além da classificação subscrita, os grupos foram reunidos de acordo com o grau de 

compatibilidade, ficando, portanto, três grupos. São eles: os Profissionais de Saúde juntamente com 

Ciência/universidade; os Familiares dos Presos juntamente com os Sindicatos/associações e; os 

Trabalhadores do Sistema Prisional juntamente com o Governo. O item qualitativo deste trabalho 

detalhará melhor como estes grupos foram trabalhados. 

 O Quadro 01 demonstra a quantidade de fontes encontradas em cada uma das quinze 

publicações selecionadas. De forma geral, todas as publicações, exceto as que não tiveram fonte, 

descritas como Não Identificadas, tiveram a presença do governo em suas citações e/ou falas. As 
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publicações ausentes de fontes geralmente foram notícias pequenas, como presentes em capa, por 

exemplo, ou pequenas unidades da informação dentro de uma publicação a qual não tinha como 

foco principal comentar sobre as doenças dentro do Sistema Penitenciário. Pode-se citar, para 

demonstrar o argumento, a publicação de número cinco, a qual menciona a caxumba e a coqueluche 

como doenças contagiosas que deixaram o estado do DF em sentinela. Essa publicação apenas 

ressalta que os primeiros casos de caxumba apareceram no Bloco D do Complexo Penitenciário da 

Papuda, mas, no decorrer de sua notícia, não há mais nenhuma relação entre essas doenças e o 

sistema penitenciário. 

Quadro 01 - Tipos de fontes presentes em cada uma das quinze publicações selecionadas 

 

Nº da Reportagem Fontes Presentes

01 Não identificada.

02 Governo; 
Trabalhadores do Sistema Penitenciário; 
Familiares dos presos; 
Associações.

03 Governo; 
Trabalhadores do Sistema Penitenciário; 
Associações; 
Sindicatos.

04 Governo; 

Trabalhadores do Sistema Penitenciário; 
Profissional de Saúde; 
Ciência / universidade.

05 Não identificada.

06 Governo; 
Trabalhadores do Sistema Prisional;

07 Governo.

08 Não identificada.
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Fonte: Correio Braziliense  

3.2 Escolha do tema principal e pergunta norteadora 

Considerando o Modelo de Gestão Para a Política Prisional (2016), desenvolvido pelo 

Ministério da Justiça, o ingresso do preso ao sistema prisional segue um tipo de matriciamento 

iniciado pela Coordenação de Procedimentos de Ingresso e Movimentação em Estabelecimentos 

Prisionais, juntamente com a Coordenação de Programas Institucionais. Esse matriciamento é 

considerado a porta de entrada do detento ao sistema penitenciário e, com a ajuda de protocolos e 

entrevistas, é possível elaborar sociogramas individuais de cada detento. 

A importância de se compreender como é realizado o ingresso do preso ao sistema 

penitenciário é justamente entender que há uma preocupação por parte dos governantes de 

identificar àqueles que podem oferecer risco à saúde dos que já estão inseridos no sistema e adotar 

medidas adequadas, como realizar a separação desses grupos em áreas. Porém, é preciso ter atenção 

e cuidado para não deixar que o sistema se torne um lugar de relações isoladas e de segregação 

social, já que, os sistemas penitenciários desenvolvem estratégias de “impenetrabilidade em relação 

09 Governo; 
Trabalhadores do sistema Penitenciário; 
Sindicato;

10 Governo; 
Trabalhadores do Sistema Prisional.

11 Não identificada.

12 Não identificada.

13 Governo; 
Trabalhadores do Sistema Prisional; 
Profissionais de Saúde.

14 Governo.

15 Governo; 
Trabalhadores do sistema Prisional; 
Familiares dos presos; 
Associações.
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aos agentes externos, mantida pela sutil invisibilidade das práticas que constituem seu 

cotidiano” (Fischer, 1996 apud Ministério da Justiça, 2016) ao passo que cada estabelecimento, 

isoladamente, “institui princípios feudais de isolamento, os quais são justificados pela 

preponderância do papel de segregação social dos sentenciados sobre quaisquer outros 

papéis” (Fischer, 1996 apud Ministério da Justiça, 2016). 

 A escolha do tema Saúde e Mídia no Sistema Prisional se concretizou para fins deste 

trabalho a partir do meu estágio obrigatório III, no segundo semestre de 2016. Nele, estive em 

contato com o Complexo Penitenciário da Papuda (CPP). Durante as visitas realizadas ao CPP, e 

também considerando reportagens frequentes nas mídias impressas e virtuais, observei que algumas 

doenças, como as doenças de pele, estavam sendo identificadas frequentemente dentro do CPP. A 

partir dessa observação, comecei a procurar nos veículos de comunicação e a observar melhor como 

era feito o controle dessas doenças por parte do CPP. 

 A pergunta norteadora escolhida para subsidiar este trabalho foi “Como os diferentes atores 

envolvidos com Sistema Prisional e utilizados como fontes nos veículos de comunicação trabalham 

com a saúde na prisão?  

 Ao analisar todos as quinze publicações selecionada no Correio Braziliense (CB), pude 

observar a participação, de forma direta e indireta, de vários atores envolvendo o tema “Doenças e 

Sistema Prisional”. As diferentes formas de expor o sistema penitenciário de cada ator me chamou a 

atenção e fez com que eu fizesse uma análise mais minuciosa e buscasse algum tipo de relação 

existente entre esses “personagens”.  

 São vários os atores que estão relacionados com o sistema prisional. Artigos científicos e 

normativos nos auxiliam a pensar sobre a importância de diferentes personagens na prisão. Pereira 

(2016), por exemplo, destaca que “Dentre os atores presentes no cenário da prisão, destacamos 

cinco importantes nos dias de visita: as presas, as agentes prisionais, as visitantes (velhas e 

novatas), os vendedores e as religiosas” (p. 2127).  

 A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal – LEP) também enumera 

possíveis atores existentes no sistema prisional. Podemos dizer que a Comissão Técnica de 

Classificação, existente em cada estabelecimento, pode ser considerada um importante agente no 

presídio. Esta Comissão é composta por um diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de 

serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de 

condenado à pena privativa de liberdade.  
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 Ainda considerando a LEP, também são atores importantes do sistema prisional os 

integrantes da assistência social. Existem também os que foram considerados por mim como atores 

externo, como o caso da iniciativa privada. 

 A Portaria Interministerial Nº 1, de 2 de janeiro de 2014, a qual institui a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), também elenca personagens institucionais, como o 

Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e todos os órgão e/ou 

autarquias, da administração direta ou indireta, que fazem intermédio com o sistema prisional. 

3.2.1 Análise das reportagens selecionadas 

O Quadro 02 apresenta algumas informações a respeito das quinze publicações encontradas.  

  

Quadro 02 – Informações básicas das quinze publicações encontradas/analisadas. 

 

Nº Publicação Informações

Publicação1

Número: 01  
Título: Dever do Estado 
Data: 08/08/2017 
Nº Página: 11  
Resumo: alto número de infectados na Papuda.

Publicação 2

Número: 02  
Título: Papuda, um foco de doenças  
Data: 05/08/2017 
Nº Página: 17 
Resumo: surto de doenças nos últimos anos e o caos da 
superlotação no CPP.

Publicação 3

Número: 03  
Título: Infecções atingem 2 mil detentos da Papuda 
Data: 25/07/2017 
Nº Página: 17 
Resumo: aumento do número de infecções de pele dentro do CPP.
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Publicação 4

Número: 04  
Título: Infecção na Papuda atinge 692 presos 
Data: 14/07/2017 
Nº Página: 18 
Resumo: presença de uma bactéria infectocontagiosa dentro do 
CPP causando aos presos, à equipe de trabalho do CPP e às 
famílias dos presos, infecções diversas.

Publicação 5

Número: 05  
Título: Caxumba e coqueluche avançam 
Data: 15/06/2016 
Nº Página: 23 
Resumo: epidemia de caxumba e de coqueluche na capital federal.

Publicação 6

Número: 06  
Título: Alerta para surto de caxumba 
Data: 11/06/2016 
Nº Página: 21 
Resumo: surto de caxumba na capital federal, alerta sobre o risco 
da doença e informações sobre vacinação.

Publicação 7

Número: 07  
Título: Mais caxumba na Papuda 
Data: 24/03/2016 
Nº Página: 25 
Resumo: visitas suspensas no CPP por conta dos altos registros de 
caxumba.

Publicação 8

Número: 08  
Título: Caxumba avança 15,5% 
Data: 07/07/2016 
Nº Página: 19 
Resumo: avanço da caxumba na capital federal.

Publicação 9

Número: 09  
Título: Papuda à beira do colapso 
Data: 22/02/2016 
Nº Página: 18 
Resumo: grande número de presos de alta peculiaridade dentro de 
um sistema com pouca estrutura.

Publicação 10

Número: 10  
Título: Mais oito casos no Complexo da Papuda 
Data: 20/02/2016 
Nº Página: 22 
Resumo: aumento do número de detentos infectados com caxumba.

Publicação 11

Número: 11  
Título: Humor no susto  
Data: 10/02/2016 
Nº Página: 09 
Resumo: suspensão das visitas por causa da caxumba.
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Conforme explicitado anteriormente, um dos eixos importantes de análise diz respeito às 

formas como os atores sociais chamados para prestar informações às reportagens se posicionavam 

quando o assunto saúde e prisão era acionado. Para que as análises das fontes pudessem ser melhor 

visualizadas, montei três categorias onde, os Trabalhadores do Sistema Prisional e o Governo se 

uniram formando uma categoria; os sindicatos/associações juntamente com os familiares formaram 

uma segunda categoria e; os profissionais de saúde juntamente com ciência e universidade 

formaram a terceira categoria.  O critério utilizado para a junção dos diferentes atores sociais em 

categorias foi o grau de similaridade das falas desses atores.  

 A Tabela 03 demonstra como as quinze publicações, de acordo com os grupos de autores, 

discorrem sobre o tema saúde prisional, considerando as categorias engajamento positivo, prisão 

preventiva, superlotação e recomendações/medidas adotadas. A categoria engajamento positivo 

refere-se às unidades da informação que favorecem o sistema prisional, ou seja, que citam aspectos 

positivos relativos ao sistema prisional, como ocorre na publicação de número 10 “De acordo com a 

Vigilância Epidemiológica, os 769 internos e 90 servidores lotados no CPP receberam a vacina 

tríplice viral [...]”.   

Publicação 12

Número: 12  
Título: Surto  
Data: 10/02/2016 
Nº Página: capa 
Resumo: caxumba afeta as visitas domiciliares.

Publicação 13

Número: 13  
Título: Presos com caxumba são isolados  
Data: 10/02/2016 
Nº Página: 22 
Resumo: alteração nas visitas por causa da caxumba

Publicação 14

Número: 14  
Título: Blitz em penitenciárias 
Data: 22/10/2016 
Nº Página: 07 
Resumo: superlotação e condições precárias dos presídios 
brasileiros

Publicação 15

Número: 15  
Título: Insalubridade na prisão 
Data: 15/07/2016 
Nº Página: 22 
Resumo: superlotação, falta de estrutura e doenças adquiridas 
dentro do sistema prisional do DF.
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 A escolha pela categoria “prisão preventiva” se deu a partir da suposta relação existente 

entre a superlotação e as prisões preventivas que, conforme cita a Revista Justiça e Sistema 

Criminal (2009), “A prisão preventiva gera riscos, tais como: [...] b) a superlotação do sistema 

carcerário, devido à escassez de meios necessários para separar adequadamente os presos 

preventivos do resto da população reclusa; [...]”. Portanto, é de se pensar que a prisão preventiva, 

quando realizada de forma incorreta/injusta, pode acarretar vários problemas e um deles é a 

superlotação, 

Quadro 03 -  Análise de como os diferentes autores recorrem sobre o tema saúde prisional, 
considerando as distintas categorias. 

 

Profissionais 
de Saúde  
Ciência/
universidade

Familiares dos 
Presos  
Sindicatos/
associações

Trabalhadores 
do Sistema  
Governo

Não 
Identificada 

Engajamento 
Positivo

Publicação 2 
Publicação 3 
Publicação 4 
Publicação 10

Publicação 4 
Publicação 15 
Publicação 02

Sobre Prisão 
Preventiva

Publicação 14 Publicação 2

Superlotação Publicação 9 Publicação 2 
Publicação 9 
Publicação 14 
Publicação 15

Publicação 2 
Publicação 15 

Engajamento 
Negativo 

Publicação 4 
Publicação 13

Publicação 2 
Publicação 3 
Publicação 9 
Publicação 15

Publicação 2 
Publicação 4 
Publicação 9 
Publicação 13 
Publicação 14

Publicação 1 
Publicação 2 
Publicação 5 
Publicação 6 
Publicação 15 
Publicação 12 
Publicação 11

Recomendaçã
o/ 
Medidas 
adotadas

Publicação 2 
Publicação 7 
Publicação 10 
Publicação 15 
Publicação 13 
Publicação 14 

Publicação 13
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 Analisando o Quadro 03, é possível identificar os atores que mais falam nas quinze 

publicações encontradas. Os mais presentes são o governo e trabalhadores do sistema prisional. Esta 

categoria apareceu com mais frequência nos assuntos relacionados ao engajamento negativo e nos 

assuntos voltados para recomendações e medidas adotadas. Sabe-se que os dados sobre a situação 

de saúde no sistema prisional e em outros sistemas são gerados através de notificações realizadas, o 

que pode justificar esta pesquisa ter encontrado o maior número de publicações voltadas para o 

engajamento negativo, pois, várias publicações apresentaram dados epidemiológicos negativos 

quanto ao sistema penitenciário brasileiro a fim de divulgar dados.  

É importante destacar que três das cinco publicações encontradas utilizando a categoria 

governo e trabalhadores do sistema prisional, apresentam também algum tipo de recomendação ou 

medidas que já foram adotadas ou que ainda serão adotadas para combater as doenças dentro do 

sistema penitenciário. 

O Quadro 03 demonstra que a maioria dos atores envolvidos nas quinze publicações foram 

os pertencentes ao próprio sistema prisional e que os familiares, os sindicatos e as associações não 

tiveram tanta voz quanto necessitam, tendo maior impacto sobre os assuntos relacionados aos 

aspectos negativos do sistema penitenciário. De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Penitenciário, “os trabalhadores em serviços 

penais, familiares e demais comunicantes na relação com os privados de liberdade, deverão ser 

envolvidos em ações de promoção da saúde e prevenção de agravos”. Desta maneira, considerando 

a importância do envolvimentos das famílias e a grande importância das famílias no processo de 

ressocialização social, a mídia, através da maior participação das famílias em suas reportagens, 

poderia contribuir para a mudança desse cenário. 

 As quinze publicações também apresentaram grande quantidade de atores não identificados, 

principalmente no aspecto do engajamento negativo, assim como retrata a notícia da publicação de 

número 12, “Surto - Caxumba na Papuda atinge 74 presos e afeta visita de familiares” e a notícia de 

número 06, classificada como avulsa, “Ao todo, 142 detentos tiveram a doença em 2016. dos 14,7 

mil presos, 7 mil receberam doses da vacina em março”. Portanto, não apenas às descobertas 

científicas, mas a todos os tipos de descobertas, a citação da fonte principal de que se trata o dado 

apresentado é importante para que o leitor possa ter maior confiança na matéria apresentada e possa 

recorrer ao local de origem dos dados fins de construções científicas e/ou consultas.  
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4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou analisar a situação atual no sistema prisional brasileiro através de um 

veículo de imprensa específico, o Correio Braziliense (CB). Para isso, foi utilizado um sistema do 

próprio CB, chamado de Busca CB, onde foram inseridas palavras-chave utilizando o período de 

01/01/2016 a 10/08/2017. O Busca CB gerou um total de mil oitocentas e vinte e cinco publicações 

onde, a partir da leitura de todas, foram selecionadas quinze envolvendo o assunto saúde/doença e 

sistema prisional. 

  Identificou-se que o sistema prisional brasileiro conta com uma política voltada para as 

Pessoas Privadas de Liberdade, chamada de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), a qual busca, através de várias 

ações, garantir o direito à saúde para essa população. Porém, mesmo possuindo políticas favoráveis 

às PPL, ainda é bastante difícil se trabalhar com a saúde prisional, pois, diversos fatores estão 

influenciando o bom funcionamento do sistema, são eles, entre outros:  o déficit de vagas no 

sistema, acarretando problemas como, entre outros, a superlotação, podendo favorecer problemas 

relacionados à saúde e; a violação dos direito humanos, considerando que além da situação da 

impossibilidade do direito de liberdade que o detento se encontra, o ambiente é favorável a 

proliferação de doenças. 

 A mídia foi compreendida como um importante veículo de comunicação para a formação de 

perspectivas sobre o processo saúde-doença, pois, é através da mídia que a maioria da população 

tem acesso às notícias sobre os mais diversos assuntos, inclusive sobre a situação atual de saúde. No 

contexto prisional, a mídia também possui grande influência e importância, pois, é um grande 

veículo de comunicação entre o mundo interno, que é o sistema prisional, e o mundo externo, 

constituído pelas demais pessoas, principalmente os familiares das PPL.  

 Considerando as análises dos dados, as doenças infecciosas e as doenças de pele foram as 

mais publicizadas dentro do período de busca, o qual foi de 01/01/2016 a 10/08/2017. Assim como 

as fontes mais encontradas foram as fontes classificadas como governo/trabalhadores do sistema 

prisional, o qual contou com a participação, entre outros, do Ministério da Saúde e da Secretaria de 

Saúde. 
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