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RESUMO

O problema de pesquisa relaciona-se à questão da organização do trabalho no HCTP e as 

repercussões na saúde do trabalhador de enfermagem. Objetivos: Descrever a prática do 

cuidar  em  ambiente  confinado  e  as  interferências  na  saúde  do  trabalhador  de 

enfermagem;Identificar  fatores  de  vulnerabilidade  na  processo  de  trabalho  da 

enfermagem  no  HCTP;  Analisar  as  formas  como  os  profissionais  de  enfermagem 

percebem sua saúde  no trabalho em ambiente confinado do HCTP;Elaborar um manual 

de estratégias de proteção à saúde do profissional de enfermagem que atua em ambiente 

confinado HCTP;Pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, que utilizou para coleta 

de dados o instrumento de caracterização sócio-cultural dos sujeitos e a entrevista semi-

estruturada. Para o tratamento dos dados obtidos, foi utilizada a análise de temática de 

conteúdo, com o levantamento de categorias analíticas, as quais foram fundamentadas à 

luz da psicopatologia do trabalho e os princípios da complexidade de Edgar Morin. Os 

resultados apontam que a forma como está organizado o trabalho no HCTP, interfere na 

saúde do trabalhador de enfermagem na medida em que o coloca entre duas vertentes: a 

de  custodiar  e  a  de  tratar  no  desenvolvimento  de  suas  atividades.  Constata-se  que  a 

maioria  dos  sujeitos  foi  admitida  na  instituição  através  de  concurso  público,  sem o 

conhecimento prévio do que era o sistema, o que gerou medo, angústia e estresse nestes 

trabalhadores.  Identificou-se  que no  dia-a-dia  de trabalho  o  equipe  enfrenta  limites  e 

desafios na prática do cuidar neste ambiente, assim como mostrou a percepção da equipe 

de enfermagem acerca dos problemas de saúde relacionados ao seu trabalho e apontou 

que a interdisciplinaridade pode ser usada como estratégia para viabilizar o trabalho, além 

disso,  sinalizou  para  a  educação  permanente  como  ferramenta  para  a  qualidade  da 

assistência, e para a qualidade de vida no trabalho no HCTP. Considerações Finais. O 

diagnóstico situacional aponta para a necessidade de medidas voltadas para a definição do 

papel do HCTP na sociedade e na vida daqueles que ali estão guardados:  os psicóticos-

infratores, a revisão dos poderes que nele atuam e como estes estão alicerçados de forma 

a  cristalizar  qualquer  tentativa  de  mudança  de  paradigma,  repensar  a  organização  do 

trabalho afim de que este se converta em possibilidades de criação e realização para o 

trabalhador e não sofrimento.

Descritores:  Enfermagem,  Saúde  ocupacional,  Estresse  psicológico,  Psiquiatria  legal, 

Prisões. 



ABSTRACT

The research problem is related to the issue of work organization at the HCTP and its repercussions 

in the health of the nurse. Objectives: To describe the practice of care in a confined environment, 

and interferences  in  the  health  of  the  nurse;  To identify vulnerability factors  in  the  process  of 

working as a nurse at the HCTP; To analyze the forms that care professionals perceive their health 

when at work  in the confined environment of the  HCTP; To elaborate  a manual of strategies to 

protect the health of the care professional who works in the confined environment of the HCTP; A 

research with a qualitative and descriptive approach which deploys socio-cultural characterization of 

subjects  and  semi-structured  interviews  as  tools  for  data  collection.  With  regards  to   data,  an 

analysis of the content thematic was undertaken, as well as an evaluation of the analytical categories 

which in turn were examined in the light psychopathology of work, and the complexity principles of 

Edgar Morin. The results indicate that the manner work is organized at the HCTP interferes with the 

health of the nurse insofar as that he is placed between two dispositions: that of caring, and that of 

treating as he/she undertakes his/her activities. It was observed that the majority of subjects were 

admitted to the institution through public exam and without prior knowledge of the system which 

provoked fear, anguish and stress in these workers. It was also noticed that in the daily practice the 

team,  when caring  in  this  environment,  faces  limits  and  challenges.  The  research  unveiled  the 

perception  of  the  nursing  team  with  regards  to  work-related  health  problems,  and  that 

interdisciplinarity could be a strategy to make work more viable. It also shed light on the role of 

education on a permanent basis as a tool to enhance both the quality of assistance, and the quality of 

life with regards to work at HCTP. Final Considerations: The situational  diagnosis points to the 

necessity of measures directed towards the definition of the role of the HCTP in society and in the 

lives of those who are kept there, the psychotic-infractors, to the rethinking of the powers acting 

within the institution which are harnessed in such a way as to hinder any attempt at a paradigm 

change,  and  to  the  rethinking  of  the  work  organization,  in  order  for  it  to  turn  into  creative 

possibilities and a sense of accomplishment for the worker, rather than suffering.

           Keywords: Nursing, Occupational Health, Psychic Suffering, Legal Psychiatry, Prisons.
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CAPÍTULO I



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este estudo aborda questões relacionadas à Saúde do trabalhador, no que tange a 

organização do trabalho, e sua interferência na saúde do trabalhador de enfermagem que 

atua  em  instituição  do  Sistema  Penal,  apresentando  as  formas  de  cuidar/cuidado  em 

cárcere, configurando situações de insalubridade e periculosidade e está inserido na linha 

de pesquisa: Cuidados de enfermagem para os grupos humanos, do Mestrado profissional 

em  Enfermagem Assistencial,  da  Escola  de  Enfermagem  Aurora  de  Afonso  Costa  da 

Universidade Federal Fluminense.

Meu contato com a instituição Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - 

HCTP  e  com  o  paciente  psicótico  infrator,  se  deu  ainda  enquanto  profissional  de 

enfermagem de nível médio, através de um processo seletivo público, no qual fui aprovada 

e  admitida  para  trabalhar  na  referida  instituição.  O  primeiro  momento  foi  de  medo  e 

insegurança, por se tratar de um hospital prisão, que abrigava pessoas que lá estavam por 

terem cometido crimes das mais variadas espécies, em decorrência de transtorno mental, e 

que seriam sujeitos de minha prática. 

Vi-me diante de um grande desafio, pois sabia que não seria fácil prestar cuidados a 

alguém  que  trazia  em  sua  história  a  doença  mental,  um  delito,  um  crime,  e  que 

representava  uma  ameaça  à  minha  própria  integridade  física.  Porém,  a  condição  de 

funcionária pública, a estabilidade tão almejada por qualquer cidadão e a remuneração, que 

poderia representar uma grande melhora para minha condição financeira, não deixavam 

dúvidas: eu ficaria e encararia o desafio. 

A falta de um treinamento direcionado para trabalhar naquele ambiente e com o 

psicótico infrator foi algo que também marcou os recém-chegados à unidade. Penso hoje 

que,  se  tivéssemos  recebido  tal  treinamento,  realizado  visitas  antes  de  assumirmos  as 

atividades efetivamente, ou participado de um curso sobre as doenças psiquiátricas e sobre 

conteúdos do direito penal, o impacto não teria sido tão negativo. A enfermagem tem como 

objeto de trabalho o paciente e como finalidade o cuidado e o restabelecimento do mesmo, 

mas como isto seria possível neste lugar?, Eu me questionava. 

Foi então, através da leitura e da reflexão sobre o mundo do trabalho, que pude 

entender  o  papel  deste  na  vida  das  pessoas  e  na  sociedade.  Percebi  que  o  trabalho  é 
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reconhecido como um local privilegiado de interação social, na medida em que oferece a 

possibilidade  de  partilhar  experiências  com os  outros  e  implicar-se  em atividades  que 

ultrapassam o interesse individual. Esse processo favorece a aquisição de um status social e 

uma identidade profissional e social que insere o indivíduo em um número maior de redes 

sociais¹.

O trabalho também é, para o indivíduo adulto, uma das principais oportunidades de 

desenvolvimento identitário, que se dá através de um processo de confronto entre valores, 

formação, experiências individuais e os constrangimentos impostos pelo trabalhar e pelas 

relações que dele decorrem¹. 

Esses  constrangimentos  e  os  desafios  vivenciados  no  cotidiano  do  trabalho  são 

geradores de sofrimento psíquico que, a depender das possibilidades de reconhecimento 

que  o  individuo  encontra  para  aquilo  que  faz  e  para  a  contribuição  que  imprime  ao 

trabalho, podem transformar-se em prazer e em fonte de desenvolvimento psíquico ou em 

um processo de exacerbação do sofrimento,  com possibilidade de tornar-se até  mesmo 

patogênico¹.

 Na tentativa de atender à demanda das questões relacionadas à saúde do trabalhador, 

o governo brasileiro criou dispositivos que têm o objetivo de implementar medidas de 

promoção e proteção do indivíduo nas suas relações de trabalho. 

Portanto, as questões relacionadas à saúde no trabalho, estão descritas na política de 

saúde do trabalhador, a qual define que a saúde do trabalhador constitui um campo que 

objetiva a compreensão do processo saúde-doença dos grupos humanos em sua relação 

com o trabalho e, a partir daí, procura desenvolver alternativas que levem à transformação 

em direção à apropriação, pelos trabalhadores, da dimensão humana do trabalho. Dessa 

forma, a problematização da relação trabalho-saúde coloca no centro da análise o caráter 

social do processo saúde-doença e a necessidade de atendê-lo na sua articulação com o 

processo de produção ².

No estudo em questão,  o processo produtivo ocorre na forma do cuidado que é 

dispensado ao paciente internado em unidade psiquiátrica do Sistema Penal, o Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico. O HCTP é um hospital-prisão, estabelecimento penal, 

que  visa  assegurar  custódia  e  tratamento  do  interno.  Tem,  na  essência,  seu  caráter 

ambivalente e ambíguo, uma vez que agrupa características hospitalares, como equipe de 

saúde,  enfermarias,  postos  de  enfermagem,  salas  de  atendimento  médico,  oficinas 

3



terapêuticas  e,  ao  mesmo tempo,  características  de  presídio,  simbolizado por  todo  um 

sistema de segurança composto por equipe de guardas, muros altos com arame, portões de 

ferro, grades em portas e janelas e cadeados³.

Neste contexto encontra-se o profissional de enfermagem, tentando entender o seu 

papel,  que  conhece  sua  responsabilidade  ética,  porém  que  também  traz  consigo 

preconceitos  morais  que  estão  enraizados  na  cultura,  revolta,  discriminação,  aversão  e 

medo,  travando  muitas  vezes  verdadeiras  batalhas  em seu  íntimo  no  cuidado  a  esses 

pacientes. Dejours4 corrobora com a questão descrita, quando coloca que o trabalhador não 

chega ao seu local de trabalho como uma máquina nova. Ele possui uma história pessoal, 

que se concretiza por suas aspirações, seus desejos, suas motivações, suas necessidades 

psicológicas, que integram sua história passada4. 

A inquietação do início,  só fez crescer  meu interesse em saber  mais  sobre este 

cliente e quais recursos a enfermagem precisaria desenvolver para exercer seu papel, neste 

local,e esta inquietação culminou na graduação em Enfermagem, com a realização de um 

trabalho de conclusão de curso, em que busquei estudar as vivências da enfermagem com o 

psicótico  infrator,  que  tinha  como  título  As  marcas  da  dupla  exclusão³,  publicado  na 

revista Texto & Contexto/Sta. Catarina, no ano de 2006. 

Vale  salientar  que,  no  referido  estudo  realizado³,  a  dupla  exclusão  estava 

configurada  pelo  secular  estigma da  doença  mental  e  pelo  delito  praticado,  e  que sua 

construção trouxe a oportunidade de discutir com os colegas de trabalho as vivências e os 

conflitos enfrentados, a condição daqueles que estavam sob nossos cuidados, e entender o 

nosso  real  papel  na  instituição  e  o  quanto  poderíamos  contribuir  para  um  melhor 

acolhimento e interação equipe-paciente.

Assim, a pesquisa de conclusão de curso teve como objetivos descrever as atitudes 

dos  profissionais  de  enfermagem  no  cuidado  ao  psicótico  infrator  e  identificar  as 

consequências  dessas  atitudes  no  cuidado  de  enfermagem.  Os  resultados  obtidos 

apontaram três categorias que os profissionais apresentavam, como atitudes no lidar com o 

psicótico infrator: o medo, a confusão de definições sobre a loucura e crime, categoria 

intitulada: doentes x criminosos, que se caracterizava pela questão que situa a relação do 

trabalho no HCTP no limite  entre  a  loucura e  a  justiça,  no qual  o binômio doentes  x 

criminosos  evidenciou  3  eixos  temáticos  de  argumentação  dos  depoentes:  os  apenas 
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doentes,  os  doentes  criminosos,  os  apenas  criminosos,  e  o  controle  institucional  como 

forma de garantir a assistência de enfermagem. 

Pode-se,  desta forma, concluir  que seria necessária a reformulação por parte do 

Sistema Judiciário em relação ao psicótico infrator, para que se direcionasse um novo olhar 

da psiquiatria e da justiça sobre esta clientela, capacitando a equipe de enfermagem em 

direção ao desempenho do seu real papel no cuidado humano. 

Outra questão que me chamou a atenção durante o trabalho no HCTP foi o fato de 

ter identificado que alguns funcionários estavam de licença médica pela saúde mental, e 

outros,  com o passar do tempo, começaram a apresentar alterações de comportamento, 

alguns  entrando  de  licença  pela  psiquiatria,  outros  sofrendo  surto  psicótico,  sendo 

necessária  a  internação  em manicômio,  outros  sofrendo com a  dependência  de  drogas 

psicotrópicas, uso abusivo de álcool, depressão, síndrome do pânico, entre outras mazelas 

humanas.

Tendo em vista a situação descrita, novamente me questionava se o ambiente e o 

processo  de  trabalho  eram  as  causas  ou  contribuíam  para  o  adoecimento  desses 

trabalhadores. Para este questionamento, encontro resposta na teoria dejouriana4 que diz 

que a carga psíquica do trabalho é o eco, ao nível do trabalhador, da pressão que constitui a 

organização  do  trabalho.  Para  o  referido  autor,  quando  não  há  arranjo  possível  da 

organização do trabalho pelo trabalhador, a relação conflitual do aparelho psíquico à tarefa 

é bloqueada. 

O autor ainda evidencia que o sofrimento no trabalho caracteriza-se como vivências 

individuais ou compartilhadas, muitas vezes inconscientes, que têm origem nas situações 

contraditórias  de  desejo/necessidade  do  trabalhador  e  na  realidade  de  produção4. 

Contribuem para essa ocorrência as situações frustrantes e os sentimentos de insegurança, 

de inutilidade e de desqualificação para o trabalho. Geralmente, os efeitos dessas situações 

se  manifestam sob  a  forma  de  esgotamento  emocional,  físico  e  social,  podendo  gerar 

adoecimento do trabalhador4.

Então,  face  ao  exposto,  e  terminada  a  graduação,  vi  no  curso  de  mestrado  a 

oportunidade de dar continuidade aos meus estudos sobre o Sistema penal,  o psicótico 

infrator e a relação que este cenário ou estes sujeitos poderiam ter com o comportamento 

do profissional de enfermagem em seu processo de trabalho. 

 Assim,  o  Objeto  deste  estudo é  a  organização  do  trabalho  no  HCTP e  suas 
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repercussões na saúde do trabalhador de enfermagem.

1.1 Questões Norteadoras

1. Como ocorre o processo de trabalho de enfermagem no ambiente confinado do HCTP?

2. Quais são os  fatores de vulnerabilidade no processo de trabalho de enfermagem no 

HCTP?

3.  De que modo o  profissional  de  enfermagem lida  com a  complexidade  existente  no 

ambiente de trabalho confinado do HCTP?

1.2 Objetivos

1. Descrever a prática do cuidar em ambiente confinado e as interferências na saúde do 

trabalhador de enfermagem;

2. Identificar  fatores  de  vulnerabilidade  na  processo  de  trabalho  da  enfermagem  no 

HCTP; 

3. Analisar  as  formas como os  profissionais  de enfermagem percebem sua  saúde  no 

trabalho em ambiente confinado do HCTP;

4. Elaborar um manual de estratégias de proteção à saúde do profissional de enfermagem 

que atua em ambiente confinado HCT;

1.3 Problematização

A enfermagem é uma profissão comprometida com a vida, a saúde, a educação e o 

bem-estar das pessoas,  independente do contexto em que estas pessoas estão inseridas. 

Sendo  assim,  os  cuidados  de  que  a  enfermagem  outrora  disponibilizava  à  sociedade, 

tiveram  que  se  adequar  às  necessidades  atuais  e,  hoje,  percebe-se  o  trabalho  da 
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enfermagem, em vários cenários e espaços, desempenhando ações preventivas e cuidativas 

para a clientela, bastante diversificada, nas comunidades, domicílios, algumas instituições 

de ensino, plataformas e navios de petróleo (ambiente off shore), assim como em unidades 

do Sistema Penal, destinado a pessoas tuteladas pelo Estado.

A criação  pelo  Estado  de  instituições  penais  tem  a  finalidade  de  proteger  a 

população daqueles que possam representar  algum tipo de ameaça ou de perigo e, um dos 

objetivos de se submeter alguém a uma pena de privação da liberdade, é de que, ao retirá-

lo do convívio social, de alguma forma, o Sistema venha a contribuir para que o interno, ao 

saldar sua dívida para com a sociedade, adquira condições de reinserção social. 

 Neste  contexto,  as  instituições  privativas  de  liberdade  precisaram  desenvolver 

mecanismos que atendessem não somente à demanda da sociedade, mas também a dos 

próprios sujeitos ali guardados, ou seja, foi necessário que o Estado criasse mecanismos de 

atendimento às necessidades de saúde dessa clientela.

Dada à importância da atenção de saúde deste grupo, os Ministérios da Justiça e da 

Saúde instituíram o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, por intermédio da 

Portaria Interministerial Nº 1.777, de 09 de setembro de 2003 que prevê a inclusão da 

população penitenciária  no Sistema Único de Saúde (SUS),  garantindo que o direito  à 

cidadania se efetive na perspectiva dos direitos humanos 5.

O acesso dessa população a ações e serviços de saúde é legalmente definido pela 

Constituição Federal  de 1988, pela  Lei  nº  8.080, de 1990,  que regulamenta o Sistema 

Único  de  Saúde,  pela  Lei  nº  8.142,  de  1990,  que  dispõe  sobre  a  participação  da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, e pela Lei de Execução Penal nº 7.210, 

de 19846.

Para que isto se concretize, as ações e os serviços de atenção básica em saúde serão 

organizadas nas unidades prisionais, e realizadas por equipes interdisciplinares de saúde6. 

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

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

ser composta por: enfermeiro, odontólogo, médico, psicólogo, assistente social, auxiliar de 

enfermagem e auxiliar de consultório dentário6.

Então,  o  enfermeiro,  como  integrante  da  equipe  multiprofissional,  deverá 

desenvolver  suas  atividades  voltadas  para  a  promoção e  a  recuperação  da  saúde  desta 

clientela,  garantindo  uma  assistência  de  qualidade,  livre  de  preconceitos  ou  estigmas, 
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cumprindo  assim seu  papel  profissional  na  sociedade.  No entanto,  a  forma como este 

trabalho é organizada pode gerar danos à saúde deste trabalhador e de sua equipe.

1.4 Justificativa

Ressalta-se  que  o  adoecer  de  uma  equipe  de  trabalho  não  ocorre  apenas  com 

aqueles que trabalham no sistema penal. Talvez aí existam mais fatores de risco para tal, 

devido às características da instituição e das condições da clientela atendida, porém estudo 

realizado por Martins & Zeitoune7 demonstrou que a utilização de substâncias psicoativas 

pelos  profissionais  no  local  de  trabalho  pode  estar  relacionada  com  as  condições  de 

sobrecarga de trabalho e com a facilidade de acesso, e que tais substâncias comprometem a 

saúde e o desenvolvimento de atividades laborais. 

Outro  estudo  realizado  por  Souza  et  al8,  que  buscou  discutir  as  repercussões 

psicofísicas  na  saúde  dos  enfermeiros,  na  adaptação  e  improvisação  de  materiais 

hospitalares,  mostraram  que,  devido  às  frequentes  adaptações  e  improvisações  de 

materiais,  os  enfermeiros  sofrem  repercussões  negativas  na  saúde,  como  o  medo,  o 

estresse, irritação, dores nas pernas e região lombar, cefaleia e cansaço.

Estudo  desenvolvido  por  Mauro  et  al9,  que  buscou  identificar  e  discutir  as 

condições de trabalho dos trabalhadores de enfermagem nas enfermarias de um hospital 

universitário,  concluiu  que  as  mesmas  são  inadequadas  e  desfavorecem  a  saúde  dos 

trabalhadores de enfermagem. 

A partir deste levantamento, pode-se concluir que é preocupante a exposição aos 

ricos a que estão submetidos, e o índice de agravos aos trabalhadores da enfermagem em 

outros estabelecimentos que prestam assistência a saúde, que as condições de trabalho, a 

excessiva carga horária, o trabalho em turnos e as duplas ou às vezes triplas jornadas de 

trabalho,  a  falta  de  reconhecimento  no  trabalho,  contribuem  para  esse  processo  de 

adoecimento. 

Pensando  no  trabalho  desenvolvido  pela  equipe  de  enfermagem no  HCTP e  a 

relação  com  a  saúde  destes  profissionais,  comecei  a  buscar,  na  literatura  nacional,  a 

questão do adoecimento no trabalho e a levantar publicações em periódicos que versassem 

sobre  o  assunto.  Não  encontrei  publicações  referentes  a  saúde  do  trabalhador  de 

enfermagem no Sistema Penal, por isso, me senti ainda mais impelida a estudar o assunto.
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1.5 Relevância

Acredito que a relevância da pesquisa se dá pela oportunidade de expor os fatores 

ambientais,  ao  explorar  as  inúmeras  situações  cotidianas  com que  os  trabalhadores  de 

enfermagem dos HCTPs se deparam, e que possam impactar direta ou indiretamente na 

atuação profissional e sobre sua saúde. 

Com  base  no  exposto,  depreende-se  que  falar  sobre  saúde  é  um  desafio, 

principalmente num tempo em que  vemos tão banalizada a  vida e  desrespeitados  seus 

direitos. Sabe-se hoje, depois da evolução de vários conceitos ou definições, que a saúde 

não é apenas ausência de doença, e sim, determinada por diversos fatores que incidem 

sobre o indivíduo. 

Assim, buscando identificar como ocorre a dinâmica do processo de trabalho da 

enfermagem  no  HCTP  e  as  repercussões  que  este  poderia  ocasionar  na  saúde  do 

trabalhador, procurei identificar os cuidados de enfermagem prestados aos pacientes em 

situação de privação da liberdade, construindo uma revisão da literatura, que teve como 

objetivos: levantar na literatura científica aspectos inerentes aos cuidados de enfermagem 

em situação de cárcere. Para tanto, realizei uma busca sistematizada na BVS, nas bases de 

dados  LILACS,  BDENF e  SCIELO,  em princípio  utilizando  os  descritores  em saúde: 

cuidado; enfermagem; prisões; fazendo o cruzamento com o booleano and, não resultando 

nenhum trabalho. 

Fiz nova busca, utilizando os descritores assistência de enfermagem e prisioneiros 

– resultando 01 artigo; descritores enfermagem psiquiátrica, direito penal, psiquiatria legal 

- 01 artigo; descritores prisões, autocuidado, enfermagem - 01 artigo; descritores- saúde, 

enfermagem, prisões- 01 artigo.

Pudemos constatar  a  escassez de pesquisas  relacionadas  ao tema,  talvez porque 

ainda não se tenha despertado para o campo de trabalho da enfermagem no Sistema Penal. 

Portanto,  torna-se  relevante  a  realização  deste  estudo,  bem como  é  necessário  que  se 

realizem  mais  estudos,  até  mesmo  no  sentido  de  estabelecer  as  particularidades  e  as 

possibilidades do trabalho da enfermagem em situação de cárcere. Vale salientar que os 

trabalhos encontrados na busca situam-se entre os anos de 2004 e 2008.

Ao analisar o papel do profissional de enfermagem no sistema penal através da 

leitura  dos  artigos  científicos,  constatamos  que  os  cuidados  dispensados  são  cuidados 
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pautados na percepção que o profissional de enfermagem tem do sujeito de seu cuidado. A 

própria  condição  da  instituição  penal  também  foi  um  quesito  que  ficou  evidente  na 

determinação dos cuidados dispensados, assim como a história de vida do profissional de 

enfermagem. Os estudos encontrados, apesar de não terem como objetivo abordar a saúde 

do trabalhador  de enfermagem, evidenciaram que esses cuidados poderão repercutir  na 

saúde do trabalhador que os executa,  isto em decorrência da periculosidade inscrita no 

sujeito e na própria rigidez e limitação do Sistema Penal. 

1.6 Contribuições do Estudo  

Com a  realização  de  um trabalho  desta  natureza,  abordando  o  tema  Saúde  do 

Trabalhador  da  Enfermagem  do  Sistema  Prisional,  espera-se  de  alguma  forma  vir  a 

contribuir com a saúde e com a qualidade de vida das pessoas que atuam neste ambiente de 

trabalho.  Nesse sentido,  acreditamos  que o  profissional  da  saúde tem nas  condições  e 

características morais, emocionais, educacionais - e até mesmo religiosas - do interno do 

sistema prisional um grande desafio que precisa ser paulatinamente trabalhado, visto que, 

no outro extremo da assistência, existe também uma pessoa, um paciente. 

Espera-se que este estudo sirva como fonte de referência para futuras investigações 

sobre o assunto por outros estudiosos preocupados com a saúde do trabalhador do sistema 

penal,  para  contribuir  com  a  saúde  pública  através  da  Secretaria  de  Administração  e 

Reestruturação, órgão responsável pelo Sistema Penal do Estado, com uma proposta de 

implementação de um manual de proteção à saúde dos trabalhadores que atuam no sistema 

prisional, com vistas a trazer, para o ambiente de trabalho, discussões sobre organização do 

trabalho,  saúde e debates sobre saúde mental,  a periculosidade e o crime, instigando a 

necessidade  de  realização  de  um  processo  de  formação  inicial  e  permanente  destes 

profissionais, para atuar nesta realidade.

Os  resultados  da  pesquisa  serão  divulgados  por  meio  de  artigos  científicos, 

apresentação em eventos, disponibilizados na biblioteca da E. E. Aurora de Afonso Costa, 

contribuindo assim para minimizar a carência de material relacionado ao tema.
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CAPÍTULO II
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2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

 

Neste  capítulo  são  aprofundados  os  conceitos  de  psicopatologia  do  trabalho  de 

Cristophe  Dejours4 relacionados  à  carga  psíquica  do  trabalho,  os  princípios  da 

complexidade  de  Edgar  Morin,  inerentes  à  complexidade  do  processo  de  trabalho  no 

HCTP, fazendo uma relação com a  periculosidade do Sistema Penal, que está inscrita na 

imprevisibilidade do sujeito infrator.

A periculosidade do Sistema Penal pode ser entendida como a representação da 

violência configurada na população carcerária, na tensão caracterizada pela necessidade de 

guarda dos presos. Sua imprevisibilidade está contida em seus anseios e projetos futuros, 

pois um preso dentro da penitenciária tem um único objetivo: a liberdade. 

Datada  dos  anos  cinquenta,  a  psicopatologia  do  trabalho  vem se  solidificando 

através  da  construção  teórica  de  Christophe  Dejours,  doutor  em medicina,  médico  do 

trabalho, psiquiatra, psicanalista, professor do Conservatório Nacional de Artes e Ofícios 

da França - CNAM e diretor do Laboratório de Psicologia do Trabalho e das Ações, na 

Faculté de Medicine e na École Pratique des Hautes Etudes, de Paris10.

Além de  escrever  o  livro  A loucura  do  trabalho,  editado  na  França  em 1980, 

Dejours  publicou  Le  corps  entre  biologie  et  psychanalyse (1986),  organizou  várias 

coletivas  “Psychopathologie  du travail”  (1985)  e  “Plaisir  et  souffrance dans le  travail” 
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(1988) e possui artigos publicados nas mais diversas revistas especializadas. O autor foi 

organizador  de  vários  eventos  pioneiros  na  área  de  psicopatologia  do  trabalho,  sendo 

portanto,  um  referencial  significativo  para  o  desenvolvimento  deste  estudo10.

 A Psicopatologia emergiu na França, tendo como principais pesquisadores Lê Guillant, 

Veil, Sivadon, Fernandez-Zoila e Bergoin. Através de entrevistas individuais, os estudos 

desses pesquisadores visavam à investigação das adversidades do trabalho,  partindo do 

pressuposto  de  que  tais  adversidades  propiciavam  o  surgimento  de  distúrbios 

psicopatológicos10. 

A psicopatologia do trabalho tem por objetivo estudar, de um lado, as relações entre 

condutas,  comportamentos,  vivências  de  sofrimento  e  de  prazer;  de  outro,  estudar  a 

organização do trabalho e as relações sociais do trabalho4. O autor aponta que a escola da 

psicopatologia do trabalho surge para romper com a concepção taylorista da organização 

do  trabalho,  buscando  compreender  que  tal  modelo  desencadeia  problemas  físicos  e 

mentais no trabalhador10. 

O  enfoque  médico-psicológico  como  a  patologia  profissional  e  a  medicina  do 

trabalho, na sequência, buscaram a descrição das doenças mentais na psicopatologia do 

trabalho, cujas interrogações voltaram-se ao patenteamento de doenças ligadas ao trabalho. 

Não obstante, nesta época, havia muitas pressões normativas presentes nas organizações, 

cujo  propósito  era  escamotear  todos  aqueles  que  sofressem  de  sintomas  mentais  ou 

distúrbios de comportamento, de modo que a maior parcela dos trabalhadores deveria se 

adequar ao patamar da normalidade10. 

Dessa forma, não era possível dar conta de mecanismos propriamente psíquicos e, 

portanto, da doença mental decorrente do trabalho. De fato, não é por acaso que a teoria 

neuroendócrina do estresse torna-se tão em voga nessa época, uma vez que está mais bem 

posicionada para penetrar num domínio no qual o psiquismo dos trabalhadores não é da 

normalidade,  e  os  critérios  de  avaliação  em  questão  são  de  ordem  somática10. 

 Nesse sentido,  tornou-se viável  transformar,  epistemologicamente,  a  psicopatologia  do 

trabalho,  a  partir  do reconhecimento da normalidade dos trabalhadores  no contexto do 

trabalho, de maneira que sua investigação se conduziu não mais em direção às doenças 

mentais, mas ao estratagema psíquico utilizado pelos trabalhadores em defesa da própria 

conjuntura do trabalho10. 

Portanto,  ao  realizar  um  estudo  que  busca  identificar  como  a  organização  do 
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trabalho no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico pode repercutir na saúde do 

trabalhador de enfermagem, busquei apoio na abordagem da psicopatologia do trabalho. 

Esta noção de sofrimento é central para Dejours, que diz que o sujeito luta contra as forças 

que o estão empurrando em direção à doença mental, ou seja, é a organização do trabalho 

que,  quando entra  em conflito  com o  funcionamento  psíquico  dos  homens,  acaba  por 

bloquear todas as possibilidades de adaptação. 

O teórico destaca que o trabalho torna-se perigoso para o aparelho psíquico quando 

ele se opõe à sua livre atividade. O bem-estar, em matéria de carga psíquica, não advém só 

da ausência de funcionamento mas, pelo contrário, de um livre funcionamento, articulado 

dialeticamente  com  o  conteúdo  da  tarefa,  expresso,  por  sua  vez,  na  própria  tarefa  e 

revigorado por ela. Em termos econômicos, o prazer do trabalhador resulta da descarga de 

energia  psíquica  que  a  tarefa  autoriza,  o  que  corresponde a  uma diminuição  da  carga 

psíquica do trabalho4.

Inversamente, um trabalho livremente escolhido ou livremente organizado oferece, 

geralmente, as vias de descarga mais adaptadas às necessidades: o trabalho torna-se então 

um  meio  de  relaxamento,  às  vezes  a  tal  ponto  que,  uma  vez  a  tarefa  terminada,  o 

trabalhador  se  sente  melhor  do  que  antes  de  tê-la  começado:  é  o  caso  do  artista,  o 

pesquisador,  o  cirurgião,  quando estão  satisfeitos  com o  seu  trabalho.  É  preciso  então 

postular  a  existência  de uma carga psíquica negativa do trabalho,  ou de uma descarga 

psíquica de trabalho4. 

Dejours destaca que existe em alguns autores de psiquiatria o costume de apoiar a 

descrição do louco em seus comportamentos aberrantes e prolíficos (delírios, alucinações 

impulsões). Ele, porém, tenta desalojar o sofrimento no que tem de empobrecedor, isto é, 

de anulação dos comportamentos livres. A questão fundamental colocada diz respeito à 

localização do processo de anulação de um comportamento livre, operação mais difícil do 

que a observação direta de um comportamento abertamente patológico ou desadaptado.

Em consonância com o referencial descrito, busco nos princípios da complexidade 

de Edgar Morin as bases para situar a complexidade da organização do trabalho no HCTP, 

fazendo uma relação com a periculosidade do Sistema Penal.

Edgar  Morin,  mais  que  filósofo,  sociólogo,  epistemólogo,  é  um  pensador 

contemporâneo transdisciplinar. Intitula-se “um contrabandista dos saberes” por transitar 

nas diversas áreas, promovendo o diálogo entre as ciências e a busca das relações entre 
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todos  os  tipos  de  pensamento.  É  diretor  emérito  de  pesquisa  do  Centro  Nacional  de 

Pesquisa  Científica  (CNRS);  fundador  do  Centro  de  Estudos  Transdisciplinares, 

Sociologia, Antropologia e História (CETSAH) da Escola de Altos Estudos em Ciências 

Sociais (EHESS) de Paris e presidente da Associação pelo Pensamento Complexo (APC). 

Escreveu mais de meia centena de livros e artigos¹¹. 

De origem judaica, filho de sefarditas – judeus expulsos da Espanha no final do 

século XV - Morin nasceu na França, no verão parisiense, em 8 de julho de 1921. Ao 

descrever-se, em Meus Demônios (1997, p. 13-16), conta de sua aprendizagem da vida e de 

suas experiências amorosas com o conhecimento e consigo mesmo. Diz ter aprendido da 

família o Mediterrâneo, o gosto pelo azeite, pela berinjela, pelo arroz com feijão-branco, 

pelas almôndegas de cordeiro aromatizadas, pelos salmonetes, pelos folhados de queijo ou 

de  espinafre. Da  escola,  aprendeu  a  França:  tornou-se  filho  da  pátria  e  absorveu  sua 

história.¹¹

Antes de completar dez anos de idade, perde sua mãe, que fora acometida de uma 

lesão cardíaca e, desde cedo começa a entender o significado da contradição vida e morte, 

alegria e tristeza, esperança e desesperança. Essa dialógica será uma fonte de reflexão e, 

mais tarde, constituirá uma das bases antropológicas de seu pensamento complexo¹¹.

Marxista de formação, Morin foi combatente voluntário da Resistência Francesa, de 

1942 a 1944. Militante ativo do Partido Comunista, do qual foi expulso, em 1951, por suas 

críticas e divergências ao dogmatismo stalinista, colocou-se sempre contra qualquer forma 
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de  ditadura,  seja  de  esquerda  ou  de  direita,  manifestando-se  contra  o  preconceito  e  a 

exclusão de toda ordem¹¹. 

Em seus escritos e palestras, costumeiramente, manifesta-se acerca da importância 

do amor ao longo de sua vida. É no amor que busca e, invariavelmente, encontra a energia 

necessária para a continuidade de sua vasta produção intelectual. O autor defende que a 

epistemologia da complexidade entende que a parte está no todo, assim como o todo está 

na parte. Cada parte por um todo, conserva suas qualidades próprias e individuais, mas por 

outro, contém a totalidade do real. Da mesma forma, a complexidade indica que tudo liga a 

tudo  e,  reciprocamente,  numa  rede  relacional  e  interdependente,  nada  está  isolado  no 

cosmos, mas sempre em relação a algo; ao mesmo tempo que o individuo é autônomo é 

dependente, numa circularidade que singulariza e distingue simultaneamente¹¹. 

Trazendo o princípio de Morin para dentro do HCTP pode-se dizer que a relação 

enfermagem/agentes de segurança/paciente infrator inscreve a complexidade do processo 

de trabalho no HCTP, onde se configuram questões que envolvem a dinâmica do processo 

e o tornam desgastante, como: a dificuldade do fazer da enfermagem, a rigidez do sistema 

de segurança, a condição de necessidade do paciente infrator e também a imprevisibilidade 

deste, que está associada a sua periculosidade.

O HCTP, enquanto dispositivo de uma cultura, de um determinado tempo histórico, 

é multifacetado por esta complexidade de forças que traduzem uma concepção de Estado, 

de família, da organização legal, das políticas públicas e de saúde envolvidas. Ou seja, de 

tudo que se atravessa e se enrijece no fazer cotidiano de cada um de nós, que ali forma um 

todo12. 

Neste contexto, Morin13:182 destaca que uma sociedade é produzida pelas interações 

entre indivíduos, e essas interações produzem um todo organizador que retroage sobre os 

indivíduos para co-produzi-los enquanto indivíduos humanos, o que eles não seriam se não 

dispusessem da  instrução,  da  linguagem e  da  cultura.  Ainda  de  acordo  com Morin,  o 

processo social é um circulo produtivo ininterrupto, no qual, de algum modo, os produtos 

são necessários à produção daquilo que os produz.

O  autor  coloca  que  de  fato  há  complexidade  quando  elementos  diferentes  são 

inseparáveis  constitutivos  do  todo  (como  o  econômico,  o  político,  o  sociológico,  o 

psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo, retroativo 

entre o objeto de conhecimento e seu contexto: as partes e o todo, o todo e as partes, as 
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partes entre si. Por isso a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade13. 

Quando nos  remetemos ao  HCTP,  não podemos analisá-lo  ou definir  seu papel 

isoladamente: há que se levar em conta toda a complexa estrutura histórico-cultural de uma 

sociedade que não deu conta de agir na prevenção do dano, através de um sistema de saúde 

que  trate  com efetividade  os  pacientes  com transtorno  mental  e  dê  condições  a  suas 

famílias  de os  manterem, de forma que não ocorra  o surto  psicótico,  o que acaba por 

desencadear o ato criminoso. Esta mesma sociedade deve criar mecanismos para tentar 

resolver a questão. Trata-se de um problema da autoprodução e da auto-organização13.

Trabalhar  em  um  HCTP  é  conviver  com  uma  marcante  dissociação  entre  os 

objetivos  explícitos  e  implícitos  da  instituição14.  Como objetivo  formalmente  explícito, 

temos  a  proposta  terapêutica,  que  visa  ao  tratamento  dos  doentes  mentais.  Em 

contrapartida, o objetivo implícito desta instituição total é o de punir retributivamente o 

sujeito e proteger a sociedade. Assim, à medida que cumpre este objetivo, a instituição, em 

sua organização, tende a segregar e alienar o doente mental. 

Portanto, eis a complexidade do HCTP, onde equipes se organizam para alcançar o 

mesmo  objetivo:  o  cumprimento  da  medida  de  segurança.  Ou  seja,  se  pensarmos  na 

enfermagem, teremos como objetivo o cuidado, para restabelecimento e para reinserção do 

sujeito na sociedade em que está inscrito, na medida de segurança, e a equipe de segurança 

que tem o papel de manter  o sujeito  em cumprimento da pena,  garantir  que o interno 

cumpra o que lhe foi designado, e para manter a ordem na instituição, que também esta 

inscrito na medida de segurança. 

As  características  de  organização  do  trabalho  no  ambiente  confinado,  portanto, 

tendem a ocasionar danos à saúde do trabalhador que o exerce, dada a sua complexidade, 

que,  a  nosso  ver,  resulta  em  fatores  de  vulnerabilidade.  Sendo  assim,  consideramos 

pertinente a utilização dos referenciais escolhidos para este estudo.
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CAPÍTULO III
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CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA

3.1 O Contexto da Saúde do Trabalhador

A organização de uma atenção diferenciada à saúde dos trabalhadores surge, no 

mundo ocidental, no século XVIII, na Inglaterra, com a Revolução Industrial. Pressionados 

pelos  prejuízos  econômicos  decorrentes  dos  altos  índices  de  acidentes  e  adoecimento 

determinados  pelas  péssimas  condições  de  vida  e  trabalho  e  pelas  reivindicações  dos 

trabalhadores  por  mudanças,  industriais  da  época  passaram  a  contratar  médicos, 

atribuindo-lhes a responsabilidade de "cuidar" da saúde dos trabalhadores15. 

Nasce então,  no século XIX, a medicina do trabalho,  que é um serviço médico 

organizado  na  empresa  ou  em  suas  imediações,  destinado  a  assegurar  proteção  ao 

trabalhadores  contra  todo o risco  de prejuízo a  sua saúde e  que possa resultar  de  seu 

trabalho  ou  das  condições  correspondentes  às  suas  aptidões,  contribuir  para  o 

estabelecimento e manutenção do nível mais elevado possível de bem estar físico e mental 

dos trabalhadores16.

A medicina do trabalho constitui fundamentalmente uma atividade médica e o lócus 

de sua prática dá-se tipicamente no local de trabalho. Faz parte de sua razão de ser a tarefa 

de  cuidar  da  adaptação  física  e  mental  dos  trabalhadores. A implantação  de  serviços 

baseados  neste  modelo  rapidamente  expandiu-se  por  outros  países,  paralelamente  ao 

processo  de  industrialização  e  posteriormente  aos  países  periféricos,  com  a 

transnacionalização da economia16. 

A preocupação em prover serviços médicos aos trabalhadores começa a se refletir 

no cenário internacional também na agenda da Organização Internacional do Trabalho - 

OIT, criada em 1919. Assim, em 1953, através da Recomendação 97 sobre a Proteção da 

Saúde dos Trabalhadores,  a Conferência  Internacional  do Trabalho instava aos Estados 

Membros da OIT que fomentassem a formação de médicos do trabalho qualificados e o 

estudo da organização de Serviços de Medicina do Trabalho16. 

Entre  muitos  outros  desdobramentos  deste  processo,  desvela-se  a  relativa 

impotência da medicina do trabalho para intervir sobre os problemas de saúde causados 
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pelos processos de produção. Crescem a insatisfação e o questionamento dos trabalhadores 

- ainda que apenas 'objeto' das ações - e dos empregadores, onerados pelos custos diretos e 

indiretos dos agravos à saúde de seus empregados16. 

A Saúde Ocupacional surge, sobretudo dentro das grandes empresas, com o traço da 

multi  e  interdisciplinaridade,  com  a  organização  de  equipes  progressivamente  multi-

profissionais, e a ênfase na higiene "industrial", refletindo a origem histórica dos serviços 

médicos  e  o  lugar  de  destaque  da  indústria  nos  países  industrializados16.  Apesar  da 

abordagem  multidisciplinar  e  da  ampliação  do  foco  das  ações  de  saúde,  estas 

permaneceram centradas no ambiente de trabalho, atreladas aos parâmetros dos "limites de 

tolerância" considerados científicos e seguros, permanecendo o trabalhador um objeto das 

ações15.

Nos anos 50 do século passado, a melhoria das condições de vida das pessoas, sob a 

égide de políticas públicas desenhadas pelo  estado de bem-estar social e a reorganização 

dos movimentos sociais, particularmente na Europa, permitiram a emergência de novos 

questionamentos sobre as condições de trabalho e reivindicações de mudanças capazes de 

garantir saúde e melhorar o ambiente e a qualidade de vida das pessoas15. 

Na  Itália,  o  movimento  pela  Reforma  Sanitária,  que  envolveu  os  trabalhadores 

organizados, técnicos de serviços de saúde e das instituições de ensino e pesquisa, trouxe à 

cena política as condições de trabalho geradoras de doença e a necessidade de modificá-

las. Os trabalhadores assumiram a condução da luta por melhores condições de trabalho e 

de vida, sob o princípio da não delegação16.

Ecos desse movimento chegaram ao Brasil em meados dos anos 70, em momento 

histórico  marcado  pelo  processo  de  reorganização  social,  o  fim  da  ditadura  militar  e 

redemocratização no país. Com o apoio dos trabalhadores, em particular dos sindicatos 

sintonizados  com  as  premissas  do  "novo  sindicalismo"  e  as  formulações  teórico-

conceituais produzidas pela epidemiologia social, a agenda da Reforma Sanitária Brasileira 

incluiu as questões de Saúde do Trabalhador15. 

Assim, o movimento da Saúde do Trabalhador, no Brasil, toma forma no final dos 

anos 70, tendo como eixos: a defesa do direito ao trabalho digno e saudável; a participação 

dos trabalhadores nas decisões sobre a organização e gestão dos processos produtivos e a 

busca da garantia de atenção integral à saúde. Desde então, a implementação de ações de 
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assistência e de vigilância da saúde para os trabalhadores, pela rede pública de serviços de 

saúde, vem contribuindo para a instituição da Saúde do Trabalhador no país17. 

3.1.1 Políticas Públicas em Saúde do Trabalhador

Com relação  aos  trabalhadores,  no Brasil,  diversas  são as  Leis  e  Normas  que 

regem esta  parte  da  população,  que  vão  desde  a  Constituição  Federal,  Normativas  do 

Ministério do Trabalho e Emprego, até normativas institucionais 18. 

A  Carta  Magna  de  1988,  também  conhecida  como  Constituição  Cidadã, 

representou uma grande conquista social e política, uma vez que trouxe em seu bojo a 

garantia pelo Estado de atender aos direitos sociais e responder as demandas da população. 

Dentro destes preceitos, é criado o Sistema Único de Saúde, que se fundamenta em uma 

concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Para 

tanto,  incorpora em sua estrutura institucional e decisória,  espaços e  instrumentos  para 

democratização e compartilhamento da gestão do sistema de saúde19.

Esta Carta declara que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante  políticas  sociais  e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção  e 

recuperação20. 

O Sistema Único de Saúde,  em seu art.  3º,  aponta a  saúde tendo como fatores 

determinantes  e  condicionantes,  entre  outros,  a  alimentação,  a  moradia,  o  saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais19. 

O  destaque  para  o  trabalho  como  condicionante  e  determinante  da  saúde  das 

pessoas  coloca  no  centro  a  questão  da  saúde-doença  no  processo  produtivo,  onde  o 

trabalho, ou melhor, o espaço produtivo, torna-se o espaço de confronto entre o indivíduo 

com suas crenças, valores e concepções de um lado e, de outro, o social, que é permeado 

pelas condições concretas para a sua realização¹. 

Assim, o paradigma da saúde do trabalhador, como campo técnico e político de 

mudança das relações entre saúde e trabalho, recupera-se na produção de conhecimentos 

vinculados ao espectro da saúde publica, em uma profunda revisão do modelo tradicional, 

e na ruptura com a hegemonia médica na condução de suas práticas. Significa subordinar 

na política nacional de saúde do trabalhador, a saúde ocupacional, incluídas a medicina do 
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trabalho e a engenharia de segurança – a ela reservando a regulação técnica e normativa do 

contrato de trabalho entre patrões e empregados21.

A saúde do trabalhador transcende o direito trabalhista, previdenciário e os demais 

direitos limitantes por efeitos específicos de contratos; invoca o direito à saúde no seu 

espectro  irrestrito  da  cidadania  plena,  típica  dos  direitos  civis,  econômicos,  sociais  e 

humanos fundamentais a que os demais direitos estão subordinados 22. 

A política pública que orienta as relações entre o processo produtivo e a saúde está 

em vigor desde 2004, sob o título de Política Nacional de Saúde do Trabalhador, visando à 

redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de 

promoção, reabilitação e vigilância na área da saúde. Suas diretrizes, descritas na Portaria 

nº 1.125 de 6 de julho de 2005, compreendem a atenção integral à saúde, a articulação intra 

e intersetorial, a estruturação da rede de informações em Saúde do Trabalhador, o apoio a 

estudos e pesquisas, a capacitação de recursos humanos e a participação da comunidade na 

gestão dessas ações².

A saúde  do  trabalhador  constitui  um  campo  que  objetiva  a  compreensão  do 

processo saúde-doença dos grupos humanos em sua relação com o trabalho e, a partir daí, 

desenvolver  alternativas  que  levem  a  transformação  em  direção  à  apropriação  pelos 

trabalhadores da dimensão humana do trabalho. Dessa forma, a problematização da relação 

trabalho-saúde coloca no centro da análise o caráter social do processo saúde-doença e a 

necessidade de atendê-lo na sua articulação com o processo de produção².

Em 11 de novembro de 2005,  os  profissionais  da saúde obtiveram uma grande 

conquista que foi a aprovação da NR32 através da Portaria Ministerial nº. 485 e publicada 

no Diário Oficial da União (DOU de 16/11/054 – Seção I). Esta Norma Regulamentadora 

trata da Segurança e Saúde no Trabalho em saúde, tendo como finalidade estabelecer as 

diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 

trabalhadores  dos  serviços  de  saúde,  bem  como  daqueles  que  exercem  atividades  de 

promoção e assistência à saúde em geral23. 

Na ocasião, o clima era de entusiasmo e expectativa, pois, afinal de contas, era a 

oportunidade que todos os trabalhadores da saúde esperavam, para que houvesse mudanças 

em  suas  condições  de  trabalho.  Desde  então,  temos  acompanhado  a  efetivação  desta 

conquista com melhorias nas condições de trabalho, as quais, interferindo de forma eficaz 

no processo de trabalho em saúde, geram condições de trabalho mais dignas e segurança 
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para o paciente, nos estabelecimentos que prestam assistência a saúde. 

Como esta  NR diz  respeito  a  estabelecimento  de  saúde  e  sendo  o  HCTP uma 

instituição que traz em sua natureza o objetivo de assistência à saúde daqueles que estão 

sob tutela do Estado, este torna-se, portanto, um ambiente onde os preceitos da NR 32 

deverão ser postos em prática. 

As  Normas  Regulamentadoras  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  são 

instrumentos jurídicos  e as  que se relacionam com a atividade em hospitais  são:  NR4 

(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho); NR5 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA); NR6 (Equipamentos de Proteção 

Individual  -  EPI);  NR7 (Programa de  Controle  Médico  Ocupacional  -  PCMSO);  NR9 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA); NR15 (Atividades e Operações 

Insalubres);  NR16  (Atividades  e  Operações  Perigosas);  NR17  (Ergonomia),  NR24 

(Condições Sanitárias e de Conforto no ambiente de Trabalho), e a já citada anteriormente 

NR32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)18. 

Toda esta  normatização  tem o objetivo de prevenir  danos,  tanto físicos,  quanto 

psíquicos,  ao  trabalhador  em  seu  processo  de  trabalho,  pois,  no  caso  do  trabalhador, 

teremos o ambiente de trabalho sendo mais um determinante de sua saúde e, neste caso, 

será maior ou menor o dano relacionado ao ambiente a que o trabalhador esteja exposto4. 

Embora não se possa provar que uma patologia mental possa decorrer do trabalho, 

sabe-se que a organização deste pode ser causa de fragilização somática, na medida em que 

exige esforços adaptativos do trabalhador para corresponder ao modo operatório e, dentre 

os processos adaptativos que perpassam os trabalhadores, também se utiliza a estrutura 

mental, colocada à disposição do processo adaptativo ao trabalho a ser realizado4.

3.1.2 Sobre o Trabalho em Enfermagem

O trabalho  da  enfermagem,  como prática  profissional  surge  no  final  do  século 

XVIII,  a partir  da Revolução Industrial  e da demanda gerada por esta.  A enfermagem 

moderna deixa de ser uma prática caritativa desempenhada por religiosos para assumir o 

status de profissão, onde seus agentes eram capacitados através da escola de enfermagem 

recém-criada.  Esta  segue  o  modelo  nigthingaliano  ambientalista,  onde  as  tarefas  eram 

dividas em dois grupos de enfermeiras: as ladies-nursings e as nursings; o primeiro grupo 
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era composto por damas da sociedade que, por terem mais estudo, desenvolviam tarefas de 

ensino,  administrativas  e  gerenciais;  o  segundo  grupo,  composto  por  mulheres  mais 

simples, trabalhava sob a supervisão das primeiras. 

Atualmente,  no Brasil,  a enfermagem segue os dogmas do Conselho Federal de 

Enfermagem,  através  da  Lei  7498/1996  do  exercício  profissional  da  categoria,  que 

determina não só os métodos de trabalho, como também o modelo assistencial referido em 

seu Art. 4º e no Art. 3º do Dec. nº 94.406/874, e tem o hospital como seu principal local de 

atuação, no qual permanece a maior parte de sua vida laboral e, às vezes, em mais de um 

turno, sendo o profissional da equipe de saúde a passar o maior tempo junto ao paciente. 

Assim, a Enfermagem surge não mais como uma atividade empírica, desvinculada 

do  saber  especializado,  mas  como  uma  ocupação  assalariada  que  vem  atender  à 

necessidade  de  mão-de-obra  nos  hospitais,  constituindo-se  como  uma  prática  social 

institucionalizada  e  específica.  Ela  lida  com  seres  humanos,  que  apresentam 

comportamentos peculiares, construídos a partir de valores, princípios, padrões culturais 

e  experiências  que  não  podem  ser  questionados  e  tão  pouco  considerados  como 

elementos separados.

A enfermagem  tem-se  desenvolvido  num  tipo  particular  de  conhecimento.  É 

frequente, na enfermagem, as enfermeiras depararem-se com situações que requerem 

ações e decisões para as quais não há respostas científicas. Em várias situações outras 

formas de conhecimento provêm da sua própria  experiência  como pessoas e de sua 

compreensão.

O  trabalho  típico  de  enfermagem  se  caracteriza  por  várias  ameaças,  que  são 

encontradas  em alguns  componentes  básicos  de  toda  organização:  a  competência  dos 

profissionais de saúde, a prática de gerenciamento dos serviços e de dimensionamento da 

força de trabalho, o desenho dos processos de trabalho e a cultura organizacional 23. 

A importância  de  um  processo  de  trabalho  de  enfermagem  bem  desenhado  é 

reforçada nas recomendações  encontradas  no relatório  do IOM (Institute  of  Medicine). 

Organizações  de  saúde  devem fornecer  os  recursos  necessários  às  lideranças  para  que 

desenhem,  em  conjunto  com  enfermeiros  ligados  à  assistência  direta,  processos  e 

ambientes de trabalho de enfermagem que reduzam erros24. 

Neste ínterim, tem-se levar em conta os cenários de atuação da enfermagem, pois 

no estudo em questão as peculiaridades do ambiente podem ser entraves ao trabalho, como 
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a dificuldade em que muitas vezes a equipe de enfermagem esbarra, para conseguir realizar 

seu  trabalho,  pois,  sendo  o  HCTP uma  unidade  prisional,  existe  a  verticalização  das 

relações, a hierarquia é cobrada e os horários rígidos têm que ser respeitados, isto, para que 

seja cumprido o papel a que se destina esta instituição. 

Existe também a necessidade de se ter  sempre um funcionário da segurança no 

momento  em  que  os  cuidados  de  enfermagem  estejam  sendo  administrados,  o  que 

corrobora para que não somente o interno fique aprisionado mas, com ele, encontra-se na 

mesma situação o profissional da enfermagem e os cuidados administrados.

3.1.3 A Ergonomia e o Trabalho de Enfermagem do HCTP

A proposta  da  ergonomia  é  aliar  a  construção  da  saúde  com os  objetivos  e  as 

condições da produção, transformando-os e adequando-os às características humanas, sem 

perder de vista que as ações de trabalho têm como objetivo principal realizar algo útil e que 

seja bem avalizado no diz respeito ao estado da arte das profissões¹. 

Infelizmente,  sabe-se que a  demanda para  a  ergonomia acontece depois,  isto  é, 

muito depois que a produção já começou e já foram identificados os aspectos negativos 

para a saúde e para a produção. Nestes casos, o espaço para a atuação fica muito mais 

restrito  e  as  possibilidades  de  transformação  ficam,  muitas  vezes,  reduzidas  e  mais 

custosas¹. 

Um aspecto relevante desta abordagem é que o processo em si deve ser considerado 

como possibilidade para que os atores envolvidos possam, através de seu envolvimento no 

processo de análise e de construção de soluções, apropriar-se de diferentes conhecimentos, 

enriquecer  seus  pontos  de  vista,  refletir  sobre  suas  próprias  atividades,  seja  no  nível 

individual ou na dimensão coletiva do trabalho¹.

A ergonomia passa então a fazer parte da legislação brasileira, intitulada Norma 

Regulamentadora 17, (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta visa estabelecer 

parâmetros  que  permitam  a  adaptação  das  condições  de  trabalho  às  características 

psicofisiológicas  dos  trabalhadores,  de  modo  a  proporcionar  um máximo de  conforto, 

segurança e desempenho eficiente. Abarcam elas as condições de trabalho, que incluem 

aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, 

aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização 
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do trabalho25. 

Se uma análise ergonômica do trabalho no HCTP fosse instituída neste momento, 

os  dirigentes  e  demais  equipes  que  ali  atuam  seriam  envolvidos  neste  processo  e 

participariam ativamente. Todos os pontos citados anteriormente seriam avaliados de forma 

que pudesse ser feita uma leitura real do processo produtivo e identificados os pontos de 

desequilíbrio entre  o processo produtivo e a saúde dos profissionais  e,  assim, medidas 

deveriam ser tomadas para adequar toda a estrutura ao trabalhador. 

Desta  forma,  a  equipe  de  enfermagem  teria  muito  a  ganhar  com  uma  análise 

ergonômica da organização do trabalho no HCTP, pois esta traria a oportunidade de expor 

as condições de trabalho vivenciadas pela equipe, assim como de mostrar a dinâmica do 

processo  de  trabalho  e  os  entraves  enfrentados  pelo  trabalhador  na  realização  de  suas 

atividades na instituição.

Assim sendo, como declara Lancman¹, conhecer todos os aspectos que envolvem a 

organização  do  trabalho  e  sua  execução  é  um excelente  meio  de  contribuir  para  uma 

análise que açambarca com profundidade a complexidade dos serviços,  detectando não 

apenas os problemas na operacionalização das tarefas e suas implicações psíquicas, mas as 

possíveis formas de superá-los. 

3.1.4 A Organização do Trabalho no HCTP e o Trabalho Decente 

Como foi visto a partir da literatura pertinente, a organização do trabalho pode ser 

causadora de fragilização somática, na medida em que o processo para a realização do 

mesmo não permita  ao trabalhador  uma livre  adaptação,  ou que a  rigidez do processo 

impeça que o trabalhador tenha a capacidade e a espontaneidade para se organizar ou criar 

mecanismos que o ajudem a executar uma tarefa. 

Uma organização do trabalho rígida, somada às condições insalubres e perigosas de 

trabalho, pode agir de forma desastrosa na saúde dos trabalhadores expostos a estes, como 

é o caso do HCTP, que é uma instituição com a dupla função de custodiar/tratar, que tem 

em sua filosofia de instituição carcerária, garantir que o internado cumpra sua sentença e 

que possui uma missão social, na qual está embutido seu papel de transformadora daqueles 

que ali  estão por terem cometido ato delituoso e tem também o papel  de promover  o 

tratamento a saúde dos internos e a garantia de sua integridade física enquanto ali estejam. 
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Para cumprir toda este extenso papel, o HCTP tem em seu quadro de trabalhadores 

pessoas que atuam em serviços burocráticos (seu contato com os internos é quase nenhum), 

equipes  de  técnicos,  como  terapeutas  ocupacionais,  psicólogos,  assistentes  sociais 

(geralmente seu contato se dá de uma a duas vezes na semana e não trabalham dentro das 

galerias), os ASPs, e a equipe de enfermagem, que fica diretamente em contato com os 

internos, para que as necessidades destes possam ser atendidas e também para que a rotina 

da instituição seja efetivada. 

Desta forma, estes últimos profissionais são os que sofrem a ação da organização 

do  trabalho  e  do  ambiente  com maior  intensidade  e,  considerando  a  precariedade  das 

instituições públicas no Brasil - e o HCTP não é uma exceção, tendo o agravante de ser um 

local destinado a abrigar pessoas para as quais a única expectativa real é que ali fiquem e 

não causem mais danos – pode-se inferir que as condições de trabalho oferecidas não são 

das melhores. 

Contudo,  o  trabalho  em  condições  dignas  é  direito  de  todo  trabalhador, 

independente de sua  atividade,  e  para  que isto  se  torne  uma realidade  em nosso país, 

medidas políticas precisam ser efetivadas. 

Assim,  o  Trabalho  Decente  é  uma  condição  fundamental  para  a  superação  da 

pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e 

o desenvolvimento sustentável. O Trabalho Decente é definido como o trabalho produtivo 

adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, 

capaz de garantir uma vida digna26.

No  Brasil,  a  promoção  do  Trabalho  Decente  passou  a  ser  um  compromisso 

assumido entre o Governo brasileiro e a OIT a partir de junho de 2003, com a assinatura, 

pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Diretor-Geral da OIT, Juan 

Somavia, do Memorando de Entendimento, que prevê o estabelecimento de um Programa 

Especial de Cooperação Técnica para a Promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho 

Decente, em consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores. Em maio de 

2006 foi elaborada a Agenda Nacional de Trabalho Decente26.

De acordo com o Memorando de Entendimento, foi criado um Comitê Executivo, 

composto pelos  diversos Ministérios  e  Secretarias de Estado envolvidos  com os  temas 

aludidos  e  coordenados  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  -  MTE,  com  a 

responsabilidade de formulação de projetos nas áreas prioritárias de cooperação, bem como 

27



a tarefa de mobilizar os recursos técnicos e financeiros necessários para a implementação, 

o monitoramento e a avaliação desses projetos26.

O Plano Nacional  de  Emprego e  Trabalho  Decente  foi  construído  por  meio  do 

diálogo e cooperação entre diferentes órgãos do governo federal e envolveu um amplo 

processo  de  consulta  tripartite.  Ele  representa  uma  referência  fundamental  para  a 

continuidade do debate sobre os desafios de fazer avançar as políticas públicas de emprego 

e proteção social26. 

O seu objetivo é o fortalecimento da capacidade do Estado brasileiro para avançar 

no  enfrentamento  dos  principais  problemas  estruturais  da  sociedade  e  do  mercado  de 

trabalho, entre os quais se destacam: a pobreza e a desigualdade social; o desemprego e a 

informalidade; a extensão da cobertura da proteção social; a parcela de trabalhadoras e 

trabalhadores sujeitos a baixos níveis de rendimentos e produtividade; os elevados índices 

de  rotatividade  no  emprego;  as  desigualdades  de  gênero  e  raça/etnia;  as  condições  de 

segurança e saúde nos locais de trabalho, sobretudo na zona rural26.

3.2 Breve História da Psiquiatria

O ser humano é um ser social, que precisa viver contextualizado e se sentir inserido 

e agregado ao meio em que vive. Inicialmente, a primeira estrutura social que se tem é a 

família; em seguida partem as demais estruturas, que ao se agregarem compõem o todo 

social. Nesta relação, cada homem desempenha um papel especifico e, em conformidade 

com o bem comum, onde tudo se encontra subjacente a um poder maior, as pessoas se 

organizam  para  que  possam  viver  em  harmonia,  buscando  ser  adequadamente 

convenientes, como se seguissem a um protocolo preestabelecido ou pela sociedade ou 

pela necessidade intrínseca que o homem tem de se sentir acolhido e agregado. 

Existem situações que vêm, de certa forma, alterar ou prejudicar esta ordem, esta 

harmonia,  como no caso dos loucos, alienados ou insanos, como eram consideradas as 

pessoas que não se comportavam segundo os padrões morais e sociais estabelecidos, pois 

estas pessoas, ao transgredirem as normas de boa convivência, tornavam-se inconvenientes 

por  perturbarem a  ordem,  infringirem as  leis,  e  eram muitas  vezes  consideradas  uma 

ameaça a própria integridade física, das pessoas ao seu redor e especialmente do sistema, 

para as quais a sociedade havia de tomar providências.
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Conforme o período e a influência predominante, a sociedade definia e tratava a 

questão  da  loucura  de  forma  diferente,  atribuindo  à  doença  mental  os  mais  variados 

fatores, como se pode constatar através da história de cada sociedade. Por exemplo, para os 

povos  antigos  habitantes  da  Mesopotâmia,  para  os  egípcios,  os  hindus,  os  persas,  os 

hebreus, a loucura era atribuída à possessão maligna; já para os gregos da era clássica, as 

pessoas  que  sofriam  de  insanidade  mental  haviam  ofendido  aos  deuses,  os  quais  os 

castigavam, fazendo-os comportarem-se de forma estranha. 

A partir de Hipócrates (460-370 a.C.) o cérebro foi reconhecido como o órgão mais 

importante do homem, e que do cérebro, e só do cérebro, provinham os prazeres, alegrias, 

risos e gracejos, assim como as tristezas, as dores, pesares e lágrimas. A doença mental 

passou  a  ser  considerada  como  resultado  das  experiências  vivenciadas  ou  não  pelas 

pessoas.  No  entanto  ele  acreditava  que  se  o  cérebro  estivesse  afetado  por  excessiva 

umidade, calor ou frio, poderia originar a loucura nas pessoas27.

Os  médicos  hipocráticos  iniciaram também a  primeira  classificação  de  doenças 

mentais,  que  era  extremamente  racional.  Incluíram  nesse  esquema  a  epilepsia,  mania 

(excitação), melancolia e paranóia.

O  médico  grego  Asclepíades  surpreendeu  e  notabilizou-se  em  Roma  pelo 

tratamento  humano  e  digno  que  administrava  aos  doentes,  pois  receitava  banhos, 

exercícios, massagens, vinho, aposentos claros e arejados e música, tratamentos que eram 

oferecidos não só aos pacientes com doenças físicas, mas também aos doentes mentais. 

Asclepíades  acentuava  também a  importância  de  se  distinguir  entre  doenças  agudas  e 

crônicas, entre o que eram as alucinações e delírios. Simpatizava com os doentes mentais e 

considerava a doença mental como resultado de perturbação mental15. 

A loucura, como doença natural, apenas começou a ser citada a partir do final do 

século XVI, no ano de 1578, pelo médico Joham Weyer, quando procurava provar que as 

feiticeiras perseguidas pela Inquisição eram na verdade doentes mentais e deveriam ser 

tratadas por médicos, em lugar de interrogadas pelos eclesiásticos15. 

Tal  como  Hipócrates,  Weyer,  séculos  após,  lutou  para  provar  que  as  doenças 

mentais não eram eventos ou consequências sobrenaturais nem sagradas, e que era seu 

direito, como médico, tratar as pessoas por ela afligidas. Só no final do século XVIII, com 

os princípios da Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem, nos Estados 

Unidos, aumentaram as denúncias contra as internações arbitrárias de doentes mentais e 
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seu confinamento junto com pessoas marginalizadas socialmente15. 

Assim se  inicia  um movimento  de  reformulação  do  tratamento  da  loucura,  em 

países como França, Inglaterra, Espanha Rússia e Estados Unidos, que culminou com a 

criação do manicômio, lugar destinado para o tratamento da loucura. O manicômio surge 

da necessidade de tratamento digno e adequado a esses que, por séculos, foram subjugados 

e abandonados pela sociedade, lugar onde a medicina passará a exercer seu papel15.

Sobressaem  então  as  atitudes  profissionais  de  Philippe  Pinel,  médico  francês 

nascido em St. André – França, em 1745, que acreditava que o transtorno mental poderia 

ser o resultado de uma lesão do sistema nervoso central, além de acreditar que ela era um 

fenômeno natural a ser estudado de acordo com princípios que prevaleciam nas ciências 

naturais, e estava convencido de que a doença mental não era coisa sobreposta ao sofredor, 

mas resultado de hereditariedade e experiências de vida. Por isso, aboliu tratamentos como 

sangria, purgações e vesicatórias, em favor de uma terapia que incluía contato próximo e 

amigável com o paciente, discussão de dificuldades pessoais e um programa de atividades 

dirigidas28. 

Defendia ele que o isolamento constituía-se como recurso necessário para retirar o 

alienado do meio confuso e desordenado e incluí-lo em uma instituição disciplinar regida 

por  normas,  regulamentos  e  diversos  mecanismos  de  gestão  da  vida  cotidiana  que 

ordenariam o mundo interno daquele  sujeito  e o resgatariam para a  razão16.  Esta  nova 

forma de tratar o louco ficou conhecida como tratamento moral e consagrou o hospital 

psiquiátrico como o lugar social da loucura28. 

Nasce a psiquiatria como saber científico, o psiquiatra como médico especialista e o 

manicômio como única instituição destinada ao tratamento terapêutico da doença mental e, 

contemporaneamente,  como instrumento  de defesa  social  do  perigo  que  a  loucura  traz 

consigo. A ideia que resta confirmada é a de que, longe de ser uma instituição que visa a 

um tratamento das pessoas com transtornos mentais, o manicômio se valida a partir dos 

efeitos de exclusão que opera29. 

No  manicômio  serão  aplicados,  concretamente,  aqueles  poderes  institucionais 

voltados à disciplina e ao controle social dos sujeitos perigosos: nos futuros manicômios, 

os saberes não permanecerão teorias abstratas, mas irão tornar-se técnicas aplicadas e real 

exercício do poder disciplinar por parte da psiquiatria30.
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O asilo  torna-se então o espaço da cura da Razão e da Liberdade,  da condição 

precípua do alienado tornar-se sujeito de direito. O asilo psiquiátrico ficou sendo assim o 

imperativo  para  todos  aqueles  considerados  loucos,  despossuídos  da  razão,  delirantes, 

alucinados. Transformou-se no maior a mais violento espaço da exclusão, de sonegação e 

mortificação das subjetividades29. 

Diante  deste  cenário,  surge  no  final  do  século  XX,  inicialmente  nos  países  da 

América do Norte e da Europa, um movimento que pretendia acabar com a opressão e a 

exclusão  representados  pela  internação  em  manicômios.  A reforma  psiquiátrica  então 

representa um processo de desconstrução do estigma da loucura. 

No Brasil, o estopim deste movimento se deu com a deflagração de uma greve nas 

unidades psiquiátricas no ano de 1978, motivada pelo descaso operado nestes espaços. As 

reivindicações tratavam de melhorias para os trabalhadores,  como solicitação de férias, 

décimo terceiro e outros adicionais, mas a mudança na assistência psiquiátrica é o marco 

deste movimento29.

Neste  período,  são de especial  importância  o  surgimento do primeiro CAPS no 

Brasil, na cidade de São Paulo, em 1987, e o início de um processo de intervenção em 

1989 da secretaria Municipal de Saúde de Santos em um hospital psiquiátrico, local de 

maus tratos e mortes. É esta intervenção, com repercussão nacional, que demonstrou de 

forma inequívoca a possibilidade de construção de uma rede de cuidados efetivamente 

substitutiva ao hospital psiquiátrico31.

Segundo  o  conceito  defendido  pela  reforma,  a  desinstitucionalização  não  se 

restringe  à  substituição  do  hospital  por  um  aparato  de  cuidados  externos  envolvendo 

prioritariamente questões de caráter técnico-administrativo-assistencial, como a aplicação 

de  recursos  na  criação  de  serviços  substitutivos.  Envolve  questões  do  campo jurídico-

político  e  sociocultural.  Exige  que,  de  fato,  haja  um  deslocamento  das  práticas 

psiquiátricas para práticas de cuidado realizadas na comunidade32.

O que se espera da reforma psiquiátrica  não é  simplesmente a  transferência  do 

doente  mental  para  fora  dos  muros  do  hospital,  "confinando-o"  à  vida  em  casa,  aos 

cuidados de quem puder assisti-lo ou entregue à própria sorte. Espera-se, muito mais, o 

resgate ou o estabelecimento da cidadania do doente mental, o respeito a sua singularidade 

e subjetividade, tornando-o sujeito de seu próprio tratamento sem a ideia de cura como o 
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único horizonte. Espera-se, assim, a autonomia e a reintegração do sujeito à família e à 

sociedade32. 

Os  diferentes  percursos  da  reforma  psiquiátrica  brasileira  têm  evidenciado  a 

fragilidade do sistema de saúde para oferecer outro tipo de atendimento que não aquele 

centrado no leito hospitalar. Evidencia-se, também, a tendência dos órgãos formadores de 

manter a doença mental como um fenômeno biológico ou um "desvio", sobre os quais o 

profissional  sabe  e  pode  intervir  a  despeito  da  singularidade  e  subjetividade  do 

sujeito/doente mental, do sujeito/família e do sujeito/comunidade32.

3.3 HCTP: um pouco de leitura e história

A origem do Manicômio Judiciário (MJ) remonta à Inglaterra do século XVIII, 

quando  uma  pessoa  tentou  matar  o  Rei  Jorge  III,  sendo  declarada  louca  e  por  isso 

irresponsável pelo seu ato e, em seguida absolvida e internada numa seção especial do 

manicômio.  Assim,  a  primeira  instituição  a  acolher  loucos  criminosos  foi  o  asilo  de 

Bedlem na Inglaterra,  onde em 1786 é  aberta  uma seção especial,  que deu origem ao 

projeto do manicômio criminal como estabelecimento destinado unicamente à internação 

de loucos criminosos33. 

Os  hospitais  específicos  para  acolher  os  loucos infratores  foram instituídos  no 

Brasil  a  partir  da  segunda década  do século  XX, com a  denominação de  manicômios 

judiciários.  A sua  implementação  foi  precedida  pela  discussão  acerca  de  qual  seria  o 

encaminhamento institucional que deveriam ter pessoas que eram consideradas loucas e 

criminosas33. 

Já em 1870, o então diretor do Hospício D. Pedro II, Dr. Moura e Câmara, apontava 

a necessidade de separar os loucos agitados e perigosos, tendo em vista que se constituíam 

em um obstáculo para a medicalização completa do asilo, por exigirem práticas violentas e 

repressivas. Acrescente-se que tal  ideia passa a ser defendida por Teixeira Brandão em 

1896, diante de um caso envolvendo um provável louco-criminoso, que o motiva a solicitar 

ao Ministro da Justiça a construção de um Manicômio Criminal,  porém esta  ideia  não 

representava o consenso de toda a classe médica 33.

Foi no bojo das reformas introduzidas no Hospício Nacional de Alienados, a partir 

da legislação de 1903 que surgiu, nessa instituição, uma seção especial para abrigar os 
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loucos-criminosos, a chamada seção Lombroso do Hospício Nacional, embrião do atual 

Manicômio Judiciário. Inicialmente, as pessoas rotuladas de loucas morais eram internadas 

na seção Lombroso do Hospício Nacional, onde sempre representaram um problema grave 

de ordem para os médicos e enfermeiros, por causa de seu comportamento anti-social e por 

sua resistência à cura.

Diante  da  necessidade  de  afastar  loucura  e  criminalidade,  surgem os  primeiros 

debates em torno de uma reforma na assistência psiquiátrica, enfatizando-se a importância 

da construção de instituições específicas para doentes mentais. Os loucos-criminosos, os 

epiléticos e os simuladores, por sua alta periculosidade, comprometiam o tratamento e por 

isso deveriam sair do asilo, o qual necessitaria funcionar como uma instituição puramente 

médica. A criação do Manicômio Judiciário foi uma consequência da luta pelos direitos dos 

doentes mentais criminosos, iniciadas por Teixeira Brandão33. 

Teixeira  Brandão  foi  um  médico  psiquiatra,  considerado  o  primeiro  alienista 

brasileiro devido a concurso público de 1883, no qual é aprovado com louvor e assume o 

cargo de diretor do Hospício Pedro II, que posteriormente passou a chamar-se Hospital dos 

Alienados do Brasil, modificando radicalmente a forma de cuidados ao doente mental 33.

A partir de relações significativas entre representações e práticas que se ocupam da 

transgressão às normas e valores sociais, foi possível surgir a figura do louco-criminoso e a 

instituição que dele se ocupa. Em 1921 inaugurava-se o então Manicômio Judiciário do 

Rio de Janeiro, primeira instituição do gênero no Brasil e na América Latina33.

O manicômio judiciário, como hospital, possui médicos e enfermeiros encarregados 

de tratar os pacientes até a sua recuperação. Como prisão, o Manicômio Judiciário possui 

guardas  penitenciários,  que aplicam métodos  mais  convencionais  para manter  a  ordem 

dentro  da  instituição.  A ambivalência  entre  hospital  e  prisão  se  estende  aos  próprios 

habitantes, que são definidos e se auto-definem ao mesmo tempo como doentes e presos33.

Com a implementação do manicômio judiciário, vislumbrava-se uma solução de 

interesse da sociedade,  cujo tecido fora agredido pelo delito  da pessoa com transtorno 

mental,  ao apresentar-se como instituição prisional, sustentava-se na premissa de que o 

indivíduo, ainda que com transtorno mental, deveria pagar pelos crimes cometidos33. 

Em julho de 1984 o Manicômio Judiciário passa a ser denominado Hospital  de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), conforme previsão do Código Penal brasileiro 

nos seus artigos 96 e 97 e na Lei de Execução Penal, no artigo 9934. 

33



O direito brasileiro, através da Lei de Execução Penal, vem regulamentar como 

deve ser a estrutura do Hospital de custódia e tratamento, através de seu art. 99. O Hospital 

de  custódia  e  tratamento  psiquiátrico  destina-se  aos  inimputáveis  e  semi-imputáveis 

referidos no art. 26 e em seu parágrafo único do Código Penal34.

O  HCTPHR  encontra-se  localizado  como  instituição  protetora  da  sociedade, 

contendo  aqueles  que,  em  decorrência  de  transtorno  mental,  violaram  as  leis  de 

sociabilidade civil,  ou seja,  desviaram e cometeram crimes.  A este tipo de criminoso o 

direito penal trata de maneira diferente do criminoso comum, baseando-se na noção de 

culpabilidade 34.

O criminoso psicótico é isento de pena por ter praticado o ato em estado de não-

responsabilidade jurídico-legal.  O Código Penal  Brasileiro  prevê  em seu artigo  26:  "É 

isento de pena o agente que, por causa de doença ou desenvolvimento mental incompleto o 

retardado, era, ao tempo de ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter 

criminoso do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento"34. 

À luz do Direito, as medidas de segurança não teriam caráter repressivo e muito 

menos de pena. Seriam medidas preventivas e terapêuticas, pois prescrevem tratamento. 

Pode-se  observar,  porém,  que  os  Manicômios  Judiciários  jamais  cumpriram com esta 

finalidade, funcionando como instituição entre a saúde e a justiça, entre o tratamento e a 

penitência34. 

Como  já  foi  mencionado  anteriormente,  o  destino  do  louco-criminoso  sofreu 

mudanças no decorrer do tempo, sendo aplicado de diferentes maneiras em cada momento 

da história. No princípio, o louco-criminoso era tratado como criminoso comum, não sendo 

levado em consideração seu estado mental alterado. 

Porém, à medida que o Estado se organiza,  surgem leis  que vão estabelecer  as 

formas de se viver em sociedade. Com isto, nasce um novo olhar sobre o louco-criminoso, 

pois se a loucura é sinônimo de falta ou deficiência das faculdades mentais, incapacidade 

de compreensão do que é certo ou errado, entendeu-se que o louco-criminoso era uma 

particularidade e deveria ser tratado de forma diferente. 

As medidas de segurança variam, de acordo com o estado do praticante e de acordo 

com o delito, e são destinadas a uma dupla finalidade: proteger a sociedade dos loucos-

criminosos e trata-los até que cesse a periculosidade19. Elas são também sanções penais, à 

semelhança  das  penas.  Diferem,  porém,  principalmente  pela  natureza  e  fundamento. 
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Enquanto as penas têm caráter retributivo-preventivo e se baseiam na culpabilidade,  as 

medidas  de  segurança  têm  natureza  apenas  preventiva  e  encontram  fundamento  na 

periculosidade do sujeito35.

 A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando 

enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O 

prazo  mínimo deverá  ser  de  um a  três  anos34.  Baseando-se,  portanto,  no  potencial  de 

periculosidade  do  infrator,  a  medida  de  segurança  possibilita  uma  segregação 

indeterminada, pois se o laudo psiquiátrico concluir que não cessou a periculosidade do 

paciente, este deverá permanecer internado35.

A medida de segurança, ao contrário das penas, não possui prazo determinado e só 

será suspensa quando for constatada, por laudo pericial, a cessação de periculosidade. Cabe 

aos  peritos  (psicólogos,  médicos  psiquiatras  e  assistentes  sociais),  através  de pareceres 

técnicos,  realizar  o  exame de cessação  de  periculosidade.  Entretanto,  não são  raras  as 

situações  em que  os  próprios  pareceristas  prolongam as  internações,  por  considerarem 

ainda perigosos aqueles que estão sob seus cuidados. 

A assistência psiquiátrica custodial encontra respaldo na legislação penal vigente e 

na organização do Estado. Ambas, pretendendo proteger as pessoas com transtorno mental 

autoras  de delito,  acabam propiciando situações  de desrespeito  aos  direitos  individuais 

previstos pela Constituição, seja pelo isolamento nos HCTPs, seja pela não garantia das 

condições mínimas de vida36.

A questão da periculosidade do agente se vê fundada em categorias psicológicas e 

se  utiliza  da  imprevisibilidade  da  loucura  como fundamento.  O criminoso  passa  a  ser 

figura-chave,  ou  seja,  sua  personalidade,  sua  vida  anterior  e  posterior  ao  crime,  seus 

comportamentos, pensamentos e ações devem ser esquadrinhados e estudados para que se 

possa delimitar seu nível de periculosidade34. 

Assim,  findo  o  prazo  mínimo  de  duração  da  internação  ou  da  submissão  a 

tratamento ambulatorial,  deve proceder-se à verificação do estado de periculosidade do 

agente,  por  meio de perícia  médica,  a  fim de se  apurar  se deve cessar  a  execução da 

medida de segurança37. 

O trabalho, portanto, dos peritos psiquiatras é então a verificação da cessação da 

periculosidade36.  São  estes  profissionais  que  deverão  delimitar  o  grau  de  sua 

periculosidade.  A  partir  do  conceito  de  periculosidade,  a  psiquiatria  penetra 
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definitivamente no âmbito do sistema jurídico-penal, e a figura do psiquiatra também se 

torna  fundamental,  para  que  a  justiça  possa,  através  de  investigações  ditas  científicas, 

auferir o status de criminoso ou louco àqueles que cometeram ações delituosas 36. 

3.4 O HCTP e a Reforma Psiquiátrica

A Lei  Federal  no.  10.216, que trata  da Reforma Psiquiátrica,  foi  aprovada pelo 

Congresso Nacional em 2001, redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o 

oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária e dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas com transtorno mentais em toda a sociedade 38. 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico de caráter  político, 

social e econômico, influenciado pela ideologia de grupos dominantes. A sua práxis faz 

parte do cotidiano de um bom número de profissionais de saúde mental. Tem como uma 

das  vertentes  principais  a  desinstitucionalização,  com  consequente  desconstrução  do 

manicômio e dos paradigmas que o sustentam. A substituição progressiva dos manicômios 

por  outras  práticas  terapêuticas  e  a  cidadania  do  doente  mental  vêm sendo  objeto  de 

discussão38. 

Segundo  o  conceito  defendido  pela  reforma,  a  desinstitucionalização  não  se 

restringe  à  substituição  do  hospital  por  um aparato  de  cuidados  externos,  envolvendo 

prioritariamente questões de caráter técnico-administrativo-assistencial, como a aplicação 

de  recursos  na  criação  de  serviços  substitutivos.  Envolve  questões  do  campo jurídico-

político  e  sociocultural.  Exige  que,  de  fato,  haja  um  deslocamento  das  práticas 

psiquiátricas para práticas de cuidado realizadas na comunidade 38. 

O que se  espera da reforma psiquiátrica  não é simplesmente a transferência  do 

doente mental para fora dos muros do hospital, confinando-o à vida em casa, aos cuidados 

de quem puder assisti-lo ou entregue à própria sorte. Espera-se, muito mais, o resgate ou o 

estabelecimento  da  cidadania  do  doente  mental,  o  respeito  a  sua  singularidade  e 

subjetividade, tornando-o sujeito de seu próprio tratamento, sem a ideia de cura como o 

único horizonte. Espera-se, assim, a autonomia e a reintegração do sujeito à família e à 

sociedade38.

A desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos é um dos grandes desafios da 

reforma psiquiátrica,  mas aqueles egressos de HCTPs configuram uma problema ainda 
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maior. Temidos pela sociedade, muitos abandonados pela família, recusados pelos serviços 

de saúde, raramente conseguem ter acesso aos dispositivos de cuidados que substituam a 

hospitalização12.

As disposições legislativas relativas às pessoas com transtornos mentais autoras de 

delito configuram uma área complexa, que abrange os sistemas de segurança e justiça e de 

saúde mental.  Existem variações  nas políticas  e  práticas adotadas  pelos países,  porém, 

percebe-se que, na maioria deles, a questão da saúde mental daquelas pessoas faz parte 

mais da legislação criminal do que da legislação de saúde mental39. 

O avanço trazido pela Lei nº 10.216/2001 é notável, porém, ainda há muito o que 

fazer, sobretudo no que se refere às pessoas internadas nos HCTP. Esta lei não excepciona 

do seu texto as pessoas com transtornos mentais autoras de delito, portanto, não existe uma 

razão para excluí-las da sua aplicação, em conformidade com o seu art. 1º, que determina 

que os direitos ali previstos devem ser garantidos sem qualquer forma de discriminação40.

Embora  essa  lei  não  mencione  explicitamente  a  circunstância  de  internação  na 

eventualidade de autoria de delito por pessoa com transtorno mental, trata da internação 

compulsória em geral, ou seja, quando for judicialmente determinada. De acordo com a 

norma, independentemente das circunstâncias que precipitaram a internação psiquiátrica, 

esta deve se configurar como um recurso terapêutico compromissado com a reintegração 

social dos internos 40. 

Neste  compromisso  situa-se  a  garantia  do  direito  à  saúde  de  toda  pessoa  com 

transtorno  mental.  No  caso  particular  do  autor  de  delito,  propõe-se  que  a  internação 

compulsória em HCTP mantenha-se coerente com os mesmos princípios éticos de garantia 

de direitos humanos, de forma que a finalização da pessoa não se sobreponha ao direito de 

uma atenção integral às suas necessidades de saúde. Ademais, a finalização legal da pessoa 

com transtorno mental autora de delito deve observar o princípio da definição temporal da 

pena, cujo final implica na reinserção do apenado ao convívio familiar e comunitário40.

A  importância  das  transformações  resultantes  do  movimento  de  Reforma 

Psiquiátrica para o contexto da saúde pública explica que isso é reflexo das mudanças no 

pensar  e  sentir  da  sociedade  como  um todo  e  dos  profissionais  de  saúde  mental,  em 

particular, no tocante à humanização do atendimento ao doente, na valorização de seus 

direitos,  na  melhoria  da  prestação  dos  serviços,  no  desaprisionamento  do  paciente 

psiquiátrico40.
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Nesse  sentido,  no  Seminário  Nacional  para  a  Reorientação  dos  Hospitais  de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico, realizado no ano de 2002, foram formuladas diversas 

propostas e, dentre elas, está a relativa aos direitos dos usuários dos serviços de assistência 

psiquiátrica privados de liberdade41. 

No relatório desse Seminário consta que a Reforma Psiquiátrica deve ser norteadora 

das práticas das instituições forenses e que as questões que envolvem o ACTP devem ser 

discutidas  com as  diversas  áreas  envolvidas  (legislativa,  previdenciária,  saúde  mental, 

direitos  humanos  e  outras),  com o  objetivo  de  buscar  formas  de  garantir  o  direito  do 

portador  de  transtorno  mental  infrator  à  responsabilidade,  à  reinserção  social  e  a  uma 

assistência dentro dos princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica41.

Isso pode ser verificado na Resolução nº 5, de 04 de maio de 2004, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que estabelece as diretrizes para a 

adequação das medidas de segurança às disposições da Lei nº 10.216/200134.

A partir de uma nova concepção da doença mental e da situação em que vivem as 

pessoas internadas, argumenta-se sobre a pertinência, tanto para a pessoa com transtorno 

mental  autora  de  delito  quanto  para  a  própria  sociedade,  não  ser  aquela  considerada 

irresponsável 42. 

Não é porque há foraclusão da lei  simbólica no psicótico,  que ele não deve ser 

julgado pela lei dos homens. Ressituá-lo a partir da lei dos homens é também uma maneira 

de  humanizá-lo  e  considerá-lo  sujeito  do  desejo  e  do  direito.  A  possibilidade  da 

responsabilização  criminal  das  pessoas  com transtorno  mental  autoras  de  delito  é  um 

debate que compreende o princípio da igualdade como elemento fundamental42. 

A responsabilização  não  implica  desassistência,  devendo-se  observar  as  novas 

diretrizes nacionais no âmbito do sistema penitenciário, a exemplo do atual Plano Nacional 

de Saúde no Sistema Penitenciário,  garantindo-se ao  louco infrator o acesso à rede de 

saúde como qualquer cidadão, em conformidade com o Princípio da Igualdade42.

3.5 O Cuidado de Enfermagem em situação de cárcere 

Cárcere ou prisão, assim são chamadas as instituições que, possuindo um caráter 

fechado,  esse fechamento é  simbolizado pelas  barreiras  à  relação social  com o mundo 

exterior, por proibições à saída que, muitas vezes, estão incluídas no esquema físico, como: 
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portas, portões, grades, fossas, pântanos, florestas, que o papel de controle e garantia de 

que  aqueles  que  lá  estão,  permanecerão  até  que  cumpram sua  pena,  seu  trabalho,  sua 

função14.

Têm-se  então,  ao  longo  da  história,  instituições  criadas  para  cuidar  de  pessoas 

incapazes  e  inofensivas,  como:  casas  para  cegos,  idosos,  órfãos,  indigentes.  Locais 

estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que 

são uma ameaça à comunidade, embora de maneira não-intencional, como: sanatórios para 

tuberculosos,  manicômios  e  leprosários.  Instituições  organizadas  para  proteger  a 

comunidade contra  perigos  intencionais,  e  o  bem estar  das  pessoas assim isoladas  não 

constitui o problema imediato, como: cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de 

guerra, campos de concentração14.

Instituições  estabelecidas  com  a  intenção  de  realizar  de  modo  mais  adequado 

alguma  tarefa  de  trabalho,  e  que  se  justificam  apenas  através  de  tais  fundamentos 

institucionais tais como: quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho, colônias e 

grandes  mansões.  Estabelecimentos  destinados  a  servir  de  refúgio  do  mundo,  embora 

muitas vezes sirvam como locais de instrução para religiosos como: abadias, mosteiros, 

conventos e outros claustros. Uma disposição da sociedade moderna é que o indivíduo 

tende a dormir, brincar e trabalhar em diferentes lugares, com diferentes co-participantes, 

sob diferentes autoridades e sem plano racional geral14. 

O  aspecto  central  das  instituições  totais  pode  ser  descrito  como  a  ruptura  das 

barreiras que, comumente, separam essas três esferas da vida. Todos os aspectos da vida 

são realizados no mesmo local, sob uma única autoridade. Cada fase da atividade diária do 

participante  é  realizada  na  companhia  imediata  de  um grupo  relativamente  grande  de 

outras pessoas, todas elas tratadas de mesma forma e obrigadas a fazer as mesmas coisas 

em conjunto14. 

Todas as atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, pois uma 

atividade leva, em tempo pré-determinado, à seguinte,  e um sistema de regras formais, 

explícitas, e um grupo de funcionários é reunido num plano racional único, supostamente 

planejado,  para  atender  aos  objetivos  oficiais  da  instituição.  O  controle  de  muitas 

necessidades humanas pela organização burocrática de grupos completos de pessoas, seja 

ou não uma necessidade ou meio eficiente de organização social nas circunstancias – é o 

fato básico das instituições totais, e disso decorrem algumas consequências importantes14.
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Quando as pessoas se movimentam em conjunto, podem ser supervisionadas por 

um pessoal, cuja atividade principal não é orientação inspeção periódica, mas vigilância, 

fazer com que todos façam o que foi claramente indicado como exigido, sob condições em 

que  a  infração  de  uma  pessoa  tende  a  salientar-se  diante  da  obediência  visível  e 

constantemente examinada dos outros. Nas instituições totais, existe uma divisão básica 

entre um grande grupo dos internados e uma pequena equipe de supervisão. Geralmente, os 

internados vivem na instituição e têm contato restrito com o mundo existente fora de suas 

paredes, e a equipe dirigente, muitas vezes, trabalha num sistema de oito horas diárias e 

está integrada ao mundo externo14. 

Estes tendem a sentirem-se superiores e corretos; os internados tendem, pelo menos 

sobre alguns aspectos, a sentir-se inferiores, fracos, censuráveis e culpados. A instituição 

total é um híbrido social, parcialmente comunidade residencial, parcialmente organização 

formal; está na sociedade, são estufas para mudar pessoas14.

Assim, face ao exposto, a prática do cuidar ainda é um grande desafio para todos da 

área  da  enfermagem,  pois  cada  pessoa  possui  valores  e  princípios  próprios,  formação 

acadêmica, que acabam por influenciar o processo de cuidar, além disso, o mercado de 

trabalho  possui  expectativas  diferentes  em  relação  ao  próprio  profissional,  que  se 

distanciam do cuidar  em sua  mais  pura  essência³. O cuidado  de  enfermagem pode se 

desenvolver em vários espaços e com clientela bastante diversificada, assim como também 

em unidades do Sistema Penal, destinado a pessoas que, por terem infringido as leis, estão 

tuteladas pelo Estado. 

Os  apenados  são  aqueles  que  cometeram  delito  e  cumprem  pena  em  unidade 

carcerária  comum,  e  os  psicóticos  infratores  são  aqueles  que  cometeram  delito  em 

decorrência de transtorno mental, e encontram-se em cumprimento de medida de segurança 

em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, os quais serão atendidos pela equipe de 

enfermagem.  Esta  assistência  está  garantida,  tanto  pelos  princípios  éticos  e  morais  da 

profissão, como pela legislação brasileira, através da portaria interministerial nº 1.777, de 

09 de setembro de 2003, estabelecida entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da 

Justiça (MJ), e tem o objetivo de garantir o acesso da população penitenciária ao SUS, 

conforme os princípios estabelecidos na Lei 8080/1990, criando assim o Plano Nacional de 

Saúde no Sistema Penitenciário6. 
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Esse Plano garante o acesso dessa população às ações e aos serviços de Atenção 

Básica em Saúde nas unidades penais, bem como o acesso aos demais níveis de atenção à 

saúde, caso haja necessidade, tais como consultas, exames e internamento hospitalar. As 

diretrizes  descritas  no  Plano,  que  apontam  para  a  importância  da  definição  e 

implementação de ações e serviços, consoantes com os princípios e diretrizes do SUS, que 

viabilizem uma atenção integral à saúde e de prevenção de doenças nas unidades penais, 

deve-se  aos  inúmeros  fatores  de  risco,  aos  quais  grande  parte  dessa  população  está 

exposta6. 

Apesar  da  falta  de  estudos  científicos  que  revelem o  perfil  epidemiológico  da 

população prisional brasileira, estima-se que ocorra um número considerável de casos de 

DST/Aids,  tuberculose,  pneumonias,  dermatoses,  transtornos mentais,  hepatite,  traumas, 

diarreias infecciosas, hipertensão arterial e  diabetes mellitus.  Tais fatores, além daqueles 

relacionados ao estresse e à segurança, também compõem riscos para os trabalhadores de 

enfermagem que atuam em ambiente confinado.

Levando-se em conta que a cidadania é um atributo de qualquer membro do Estado 

ou país  e  portador  de  direitos  e  deveres,  o  cidadão tem faculdade  de  gozar  e  exercer 

plenamente direitos civis e políticos. No Estado moderno, cidadão é sinônimo de homem 

livre,  na  cidade  e  no  campo,  portador  de  direitos  e  obrigações  a  título  individual, 

assegurados em lei. 

Os direitos da cidadania podem ser civis, políticos e sociais. Segundo o art. 38 do 

Código Penal, o preso conserva os direitos não atingidos pela perda de liberdade, impondo-

se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Desta forma, a equipe 

de  enfermagem está  inserida  neste  contexto,  fazendo  parte  da  equipe  profissional  que 

atenderá esta clientela, isto sendo estipulado pelo Plano Nacional de Saúde Penitenciária, 

garantindo inclusive, programas de capacitação destes profissionais6. 

Em nossa promissora e contemporânea sociedade, os estabelecimentos privativos 

da liberdade humana estão se multiplicando,  o  que origina a  necessidade destes locais 

terem sua função social definida, pois são ambientes projetados para receber e de alguma 

forma contribuir para mudanças no comportamento das pessoas, independente do delito ou 

de sua sentença condenatória. 

Um dos grandes desafios da enfermagem voltada para o cuidado em situações de 

cárcere, é a de vencer os preconceitos, a discriminação, a aversão e o medo, e desempenhar 
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seu verdadeiro papel no cuidado humano, de respeitar a vida, a dignidade e os direitos da 

pessoa  em todo  seu  ciclo  vital,  sem descriminação  de  qualquer  natureza27,44,  além de 

conviver com as peculiaridades da organização deste trabalho. 

Dentro deste panorama, localiza-se a proteção a saúde do próprio trabalhador, que, 

ao desempenhar o seu papel profissional, defronta-se com a situação de periculosidade, e 

necessita dividir o seu espaço de cuidado com os agentes de segurança, a bem da ordem na 

prestação deste cuidado, tendo em vista a característica deste ser que é atendido no hospital 

de custódia e tratamento psiquiátrico.
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CAPÍTULO IV
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METODOLOGIA

4.1 Tipo de Pesquisa

Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa do tipo descritiva, que analisa o 

tema a Saúde do Trabalhador da Enfermagem do Sistema Prisional.

Essa  modalidade  é  caracterizada  como  modos  de  inquisição  sistemática, 

preocupados  com a  compreensão  dos  seres  humanos e  da  natureza  de suas  transações 

consigo mesmos e com seus arredores. A pesquisa qualitativa costuma ser descrita como 

holística naturalista. Esse tipo de pesquisa baseia-se na premissa de que os conhecimentos 

sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência humana 43.

Ela pode ser entendida como aquela capaz de incorporar a questão do significado e 

da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas 

últimas tomadas  tanto no seu advento quanto na sua transformação,  como construções 

humanas significativas43.

Dentre os propósitos primordiais da pesquisa qualitativa, estão objetivos como a 

descrição, que quando pouco se conhece sobre um grupo de pessoas, uma instituição ou 

algum fenômeno social, entrevistas em profundidade e observação participativa constituem 

excelentes formas de aprender-se sobre eles. A pesquisa qualitativa auxilia na elaboração 

de teorias, devido a muitos pesquisadores qualitativos recorrerem a ela, devido a mesma 

costumar ser descrita e fundamentada em dados empíricos, e não embasada nas visões 

preconcebidas que o pesquisador possa ter sobre uma situação social44.

O  estudo  descritivo  objetiva  retratar  e  descrever  a  situação  estudada,  sendo  de 

grande valor para a enfermagem, por possibilitar a análise de fenômenos, sua descrição e 

observação. Este tipo de estudo caracteriza-se por explicar minuciosamente as variáveis 

estudadas, utilizando os resultados encontrados para demonstrar as práticas vigentes. Neste 

tipo de estudo, é possível que o pesquisador busque a frequência de um fenômeno ou 

informações precisas sobre seu sujeito de pesquisa43. 

4.2 Local do Estudo e suas peculiaridades
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Foi escolhido como campo para o desenvolvimento da pesquisa um Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico situado na cidade de Niterói-RJ. Vale ressaltar que o 

referido  hospital  é  destinado  a  custodiar  e  tratar  pessoas  do  sexo  masculino,  com 

capacidade para 150 internos, que cometeram delitos em decorrência de doença mental e 

de dependência química, oriundos de delegacias, presídios e de outras instituições públicas, 

permanecendo por determinação judicial para cumprirem a medida de segurança3. 

O  HCTP  é  uma  instituição  fechada,  muros  altos,  grades,  caracterizando  uma 

instituição  total,  instituição  simbolizada  pela  barreira  à  relação  social  com  o  mundo 

externo  e  por  proibições  à  saída,  que  muitas  vezes  são  incluídas  no  esquema  físico, 

normas, doutrinas e tarefas a serem cumpridas14. No que diz respeito a seu espaço físico, é 

dividido em 2 prédios, pátio interno e externo. Um dos prédios é dividido em alas: ala A 

(primeiro andar), onde permanecem os pacientes predominantemente crônicos, e as alas B 

e C (segundo andar) com pacientes agudos e dependentes químicos³. 

Existem também as enfermarias especiais,  chamadas de “tranca”,  para onde são 

encaminhados  pacientes  que  descumpriram  as  regras  disciplinares,  internos  novos  ou 

pacientes  em  surtos  psicóticos.  No  outro  prédio,  funciona  o  serviço  administrativo, 

auditório  e  arquivo  de  unidade.  O  tratamento  terapêutico  é  feito  pelos  profissionais 

técnicos, pela equipe de enfermagem, psiquiatras, terapia ocupacional, psicologia, serviço 

social,  clínico  geral,  cardiologia  e,  ainda,  assistência  jurídica³.  Por  ser  uma instituição 

prisional,  possui  um  sistema  de  segurança  composto  por  agentes  penitenciários 

responsáveis por manter a disciplina e a ordem na instituição.

As  patologias  mais  frequentes  encontradas  nos  internos,  são  as  esquizofrenias, 

transtorno  bipolar  e  transtorno  anti-social.  Grande  parte  dos  delitos  cometidos  pelos 

psicóticos infratores internados foi contra familiares³.

4.2.1 Breve histórico do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique 

Roxo (HCTPHR)

O HCTPHR foi idealizado pelo chefe de Divisão de Doenças Mentais do Rio de 

Janeiro, Dr. Miguel Ângelo D’Élia, que na época tinha sob sua chefia o Hospital Colônia 

de Vargem Alegre, em Barra do Piraí, e Hospital Colônia Teixeira Brandão, na cidade do 
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Carmo, entre outros. 

Ressentia-se  o  estado  do  Rio  de  Janeiro  de  um  Manicômio  Judiciário,  com  a 

finalidade de separar os doentes mentais comuns daqueles que cometeram atos contra a 

sociedade, em virtude do próprio estado mental. Sendo assim, elaborou o Prof. Teixeira 

Brandão (já mencionado anteriormente), minucioso relatório para a criação deste Instituto 

Psiquiátrico Penal, que foi aprovado pelas autoridades competentes.

O antigo Hospital Psiquiátrico, que funciona na rua São João, nº 370, município de 

Niterói – RJ, (ao lado da casa de detenção), passou por algumas remodelações e foi então 

instalado  o  primeiro  manicômio  judiciário,  que  recebeu  o  nome  de  Hospital  Heitor 

Carrilho, em homenagem ao psiquiatra forense e professor da disciplina de psiquiatria da 

Faculdade  de  Medicina  da  Universidade  Federal  Fluminense,  isto  na  década  de  50, 

permanecendo neste local o manicômio, até 1967.

O Manicômio Judiciário de Niterói já se tornara pequeno para abrigar tantos presos 

delinquentes.  Foi  quando  o  Dr.  Miguel  Ângelo  D’Élia  elaborou  um  projeto  para  a 

construção do um novo Manicômio Judiciário, em terreno conhecido, de propriedade do 

Estado, no aterro de São Lourenço, atrás do Centro de Saúde de São Lourenço, hoje com o 

nome de Centro de Saúde Antônio Carlos da Silva, localizado na rua Jansen de Melo, 174 

– Centro.

Com o projeto elaborado, firmou-se um convênio, e obteve-se verba do Ministério 

da Saúde e  do Serviço Nacional  de Doenças Mentais,  destinada à construção do novo 

Manicômio Judiciário, com capacidade para abrigar 160 pacientes. A obra ficou pronta em 

mais  ou  menos  um  ano.  Assim,  em  1967,  foi  inaugurado  o  novo  MJ  de  Niterói, 

permanecendo o nome de Hospital Heitor Carrilho, e seu diretor, Dr. Martin Tavares. Os 

pacientes foram então transferidos, e o antigo prédio da rua São João, n° 370 entregue à 

Secretaria de Justiça, que ampliou a casa de detenção, criando, também ali, uma delegacia 

de polícia. 

Com a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, a capital 

passou a ser a cidade do Rio de Janeiro, onde já existia um Manicômio Judiciário com o 

nome de Heitor Carrilho. Foi então proposta a mudança do nome do manicômio de Niterói 

para  Hospital  Henrique  Roxo,  em  homenagem  ao  grande  psiquiatra,  professor  da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil e substituto de Juliano Moreira.

Em 1965, houve uma tentativa de transferir o Manicômio Judiciário da Secretaria 
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de  Saúde  para  a  Secretaria  de  Justiça,  porém  o  Dr.  Miguel  Ângelo  apresentou  às 

autoridades governamentais um substancial parecer contrário a tal medida, o que foi aceito. 

Recentemente, houve uma nova tentativa de transferência do Manicômio Judiciário para a 

Secretaria de Justiça, o que foi conseguido, passando a chamar-se “Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo”. 

Há  pouco  tempo,  passou  o  hospital  por  substancial  reforma  patrocinada  pelo 

governo do Estado. Em convênio com a Universidade Federal Fluminense, ali se instalou a 

disciplina de psiquiatria da Faculdade de Medicina, além de outras especialidades afins, 

sendo usado como campo de estágio, de visitas para outras universidades, graças ao alto 

nível dos profissionais que ali atuam. 

4.3 Técnica de coleta de dados

A coleta  de  dados  foi  realizada  através  da  aplicação  de  um  instrumento  de 

caracterização dos sujeitos (Apêndice B) e do roteiro de entrevista semi-estruturada, por se 

adequar melhor ao objeto e aos objetivos do estudo. (Apêndice C). 

A entrevista representa um dos instrumentos básicos para coleta de dados, e pode 

ser  de  enorme  utilidade  para  a  pesquisa  em  saúde  do  trabalhador45.  Na  entrevista,  o 

pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais, uma vez que se insere 

como uma forma de coleta de fatos relatados pelos mesmos enquanto sujeitos-objeto da 

pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo estudada34, 24.

A entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira 

como os sujeitos interpretam aspectos do mundo46. 

Na entrevista,  a  relação  que se  cria  é  de  interação,  havendo uma atmosfera  de 

influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, especialmente na entrevista 

não totalmente estruturada, onde não há imposição de questões, e o entrevistado discorre 

sobre o tema proposto, com base nas informações que ele detém e que, no fundo, esta é a 

verdadeira razão da entrevista45.

A  modalidade  de  entrevista  semi-estruturada  difere  apenas  em  grau  da  não-

estruturada, porque na verdade nenhuma interação para a finalidade de pesquisa, se coloca 

de  forma totalmente  aberta  ou  totalmente  fechada.  Mas neste  caso,  a  semi-estruturada 
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obedece a um roteiro que é apropriado fisicamente e utilizado pelo pesquisador. Por ter um 

apoio claro na sequência das questões, a entrevista semi-estruturada facilita a abordagem e 

assegura,  sobretudo  aos  investigadores  menos  experientes,  que  suas  hipóteses  ou  seus 

pressupostos serão cobertos na conversa35 43.

4.4 Aspectos éticos

O projeto  de  pesquisa  em questão  está  em conformidade  com a  Resolução  nº 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece normas e diretrizes à conduta de 

pesquisas que envolvem seres humanos47.  Foi submetido à apreciação do Comitê de Ética 

em  Pesquisa  da  Universidade  Federal  Fluminense,  aprovado  sob  nº  CAAE: 

0039.0.258.000-11. (Anexo A)

A  adesão  dos  participantes  ocorreu  mediante  a  assinatura  de  um  Termo  de 

Consentimento Livre e Esclarecido que lhes assegura os direitos éticos,  inclusive o de 

desistir  da  participação  na  pesquisa  em qualquer  tempo,  sem nenhuma penalização  ou 

prejuízo. (Apêndice A)

4.5 Sujeitos do estudo 

Os sujeitos do estudo foram os profissionais que integram a equipe de enfermagem, 

quais sejam: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que trabalham no Hospital 

de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

A  equipe  de  enfermagem  é  composta  por  enfermeiros  e  auxiliares  de 

enfermagem/técnicos de enfermagem, totalizando 25 profissionais. O estudo foi realizado 

com  a  participação  de  15  trabalhadores,  tendo  como  critério  de  inclusão:  estar  o 

funcionário  trabalhando  na  unidade  à  época  do  início  da  pesquisa  e  a  aceitação  em 

participar do estudo. As perguntas realizadas nas entrevistas foram conduzidas durante a 

jornada de trabalho nas dependências da instituição, em momentos disponibilizados, tanto 

pela chefia, quanto pelo trabalhador.

Vale ressaltar  que uma funcionária  auxiliar  de enfermagem faz parte  da equipe 

técnica do hospital,  equipe esta composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, médico 

psiquiatra e assistente social.

A apresentação  do  perfil  sócio-demográfico  dos  sujeitos  do  estudo,  no  HCTP, 
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encontra-se no quadro abaixo.

QUADRO 1 – Perfil sócio-demográfico dos sujeitos pesquisados

VARIÁVEL RESPOSTA N %
SEXO Feminino 10 66,6

Masculino 05 33,4
IDADE 36 a 40 01 6,6

41 a 50 08 53,4
51 a 61 06 40

ESTADO CIVIL Solteiro ou Casado* 09 60
Casado ou Similar* 06 40

TOTAL 15 100
* Amigado, Divorciado

Os resultados obtidos a partir da aplicação do instrumento de caracterização sócio-

demográfica dos participantes do estudo mostram que, dos 15 entrevistados, 10 (66.6%) 

são mulheres, o que evidencia que o universo de trabalhadores de enfermagem ainda é 

majoritariamente  composto  por  mulheres.  Isto  porque  as  práticas  de  cuidado  sempre 

estiveram associadas ao sexo feminino, sendo consideradas práticas domésticas. 

Historicamente,  as  atividades  de  cuidar  dos  doentes  com  suas  características 

tecnológicas próprias de assistir, higienizar, alimentar, prover os elementos indispensáveis 

ao bom desenvolvimento do enfermo, seguindo os padrões da divisão social do trabalho, 

sempre estiveram delegados à mulher48.

Embora o número de mulheres seja maior do que o de homens neste ambiente, os 

relatos dos depoentes evidenciam que as solicitações da Secretaria de Saúde Penitenciária 

eram que mandassem funcionários masculinos para o trabalho, em virtude da instituição e 

da clientela atendida. Porém, aconteceu justamente o contráario, pois o maior número de 

aprovados no concurso foram mulheres. 

A questão do gênero ligada à fragilidade, pela inferioridade da força física, quando 

comparada com a masculina, foi motivo de preocupação relatada por duas depoentes, as 

quais  disseram sentir  medo ao  prestar  cuidados  aos  pacientes,  por  se  sentirem frágeis 

fisicamente. 

A faixa etária demonstra que os trabalhadores não são tão jovens, pois apenas duas 

depoentes (13,3%), têm menos de 40 anos, e a maioria está acima 53,3%, entre 41 a 50 

anos, com alguns já aposentados. Isto se justifica pelo fato de se tratar de uma instituição 

pública,  portanto  com  vínculos  de  trabalho  duradouros,  e  também  pelo  fato  da  não 
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realização de novos concursos públicos para o setor. 

Quanto  ao  estado  civil,  os  resultados  apontam  que  (60%)  são  casadas  ou  em 

situação similar.

QUADRO 2 – Perfil de formação e atuação profissional dos sujeitos pesquisados

VARIÁVEL RESPOSTA N %
CATEGORIA 

PROFISSIONAL

Enfermeiros 03 20
Téc. Enfermagem 03 20
Aux. Enfermagem 09 60

TEMPO DE FORMAÇÃO 10-20 06 40
21-30 09 60

TEMPO  DE  TRABALHO 

NO HCTP

Menos 5 anos 03 20

05 - 17 12 80
TIPO DE VÌNCULO Estatutário DESIPE 12 80

Estatutário Estado 02 13,3
Outros contratos 01 6,7

TOTAL 15 100

Na população estudada, a predominância foi de auxiliares de enfermagem, com 09 

auxiliares de enfermagem (60%), seguidos dos técnicos, com 03 indivíduos (20%), e 03 

enfermeiros  (20%).  O  perfil  profissional  desta  equipe  de  enfermagem  mostra  que  o 

trabalho de enfermagem é realizado principalmente por trabalhadores do nível médio, que 

somados representam (80%), o que evidencia que isto pode trazer repercussões para o 

desenvolvimento do processo de trabalho. 

No quesito tempo de formação, observa-se que são indivíduos formados há bastante 

tempo, alguns com tempo inclusive para aposentadoria, porém, estes disseram continuar 

trabalhando para complementar a renda. No tempo de trabalho no HCTP a maioria tem 

acima de 10 anos de trabalho (80%), isto tem relação com o tipo de vínculo, pois a maioria 

(80%)  são  funcionários  do  DESIPE  e  têm  vínculo  estatutário  e  outros,  (13,3%)  são 

funcionários  da Secretaria  de Saúde do Estado,  que vieram transferidos  para o  HCTP, 

atraídos pela promessa de melhor salário, somando assim (93,3%) de trabalhadores com 

vínculo estatutário. 

Porém, este cenário não parece ser positivo, uma vez que a força de trabalho de 

enfermagem está  formada  por  uma equipe  já  cansada,  de  profissionais  com tempo de 

aposentadoria  (alguns),  e  isto  pode  acarretar  uma  deficiência  do  atendimento,  em 

decorrência das próprias características do trabalho de enfermagem, da carga horária e do 

trabalho em turnos, podendo também acarretar sobrecarga daqueles que são mais jovens. 
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QUADRO 3 – Perfil de formação especifica na área de atuação

VARIÁVEL RESPOSTA N %
POSSUI FORMAÇÃO EM 

PSIQUIATRIA

Sim 01 6,7

Não 14 93,3
FEZ TREINAMENTO PARA 

TRABALHAR NO HCTP

Sim 01 6,7

Não 14 93,3
FEZ CURSO DE 

ATUALIZAÇÃO EM 

SERVIÇO

Sim 01 6,7

Não 14 93,3

TOTAL 15 100

Os  resultados  apresentados  neste  quadro  são,  no  mínimo,  preocupantes,  e 

confirmam  o  resultado  de  pesquisa  realizada  em  2004,  quando  busquei  identificar  o 

trabalho de enfermagem nesta instituição. Hoje, passados 7 anos, constato que o quadro 

ainda se mantém inalterado, não houve a implementação de um programa de educação 

continuada,  e  não  foi  realizada  nenhuma  articulação  com  a  escola  de  formação 

penitenciária do Estado.

De acordo com os resultados, apenas 1 funcionário (6,7%), possui formação em 

psiquiatria; isto nos leva a crer que o poder público responsável por garantir a atenção ou a 

prestação  de  cuidados  específicos  e  a  atender  a  uma  legislação  estabelecida,  não  se 

preocupa  em  estabelecer  critérios  no  momento  de  organizar  e  divulgar  um  processo 

seletivo para preenchimento de vagas em determinado estabelecimento. De certo que esta 

falta de qualificação acaba por comprometer tanto o desenvolvimento do trabalho, quanto a 

qualidade do atendimento prestado.

Esta falta de critério compromete o próprio desenvolvimento da profissão, porque, 

ainda hoje, apesar do preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

nas diversas áreas, não se tem uma grade curricular que privilegie a formação para atuação 

em  psiquiatria,  nos  moldes  da  Reforma  Psiquiátrica.  Os  cursos  formam  profissionais 

generalistas  e  estes,  por  sua  vez,  passarão  a  trabalhar  em serviços  nos  quais  não  tem 

formação específica, e isto porque não há a exigência da referida formação.

Sabemos que a enfermagem psiquiátrica nasceu no hospício, não para atender a 

uma melhoria  na  assistência  ao  louco,  mas  para  viabilizar,  dentro  desta  instituição,  as 

possibilidade concretas de o discurso psiquiátrico tornar-se científico, e ainda reafirmar o 

tradicional  discurso  que  a  enfermagem  prepara  o  corpo  do  paciente  para  que  outros 
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profissionais produzam seus saberes49.

Nesse  modo  de  conformação,  certifica-se  que  a  necessidade  de  capacitação  e 

especialização de trabalhadores  para o cuidado dos  doentes  mentais  esteve relacionada 

com o peculiar processo de transformação dos asilos em espaço terapêutico da loucura nos 

diferentes  locais,  e  não  diretamente  relacionada  ao  processo  de  institucionalização  da 

enfermagem como profissão no Brasil. Também relacionou-se, de forma muito próxima, 

assim como a história da psiquiatria enquanto medicalização do social, às necessidades de 

disciplinarização de um determinado segmento social 50.

Dois  outros  itens  pesquisados,  que  apresentam  os  mesmos  resultados,  dizem 

respeito  a  admissão  na  unidade  e  a  educação  permanente  do  profissional.  A quase 

totalidade, (93,3%) dos profissionais entrevistados não fez treinamento antes de começar 

suas atividades no HCTP, nem passou por nenhum tipo de capacitação ou atualização em 

serviço. A respeito disso, vale ressaltar que, segundo estudo realizado por Vasconcelos51 em 

2000 no Sistema penal,  existe no Estado do Rio de Janeiro,  uma Escola de Formação 

Penitenciária, criada em fevereiro de 1994, que tem por finalidade promover a formação 

profissional,  teórica  e  prática  do  corpo  funcional  da  administração  penitenciária  na 

admissão  ao  cargo,  no  acompanhamento  do  desempenho  das  funções  e  na  progressão 

funcional. A principal atividade da escola diz respeito à preparação do agente penitenciário 

antes de ingressar efetivamente nas unidades prisionais. 

A autora aponta que o curso preparatório para os agentes carece de recursos para o 

seu pleno funcionamento, apontando o descaso do poder público em implementar políticas 

de capacitação de pessoal, não só daqueles ligados à segurança, como também de todo o 

corpo técnico penitenciário.  Desta forma,  a escola  poderia  ter  recebido e preparado os 

profissionais de enfermagem admitidos no DESIPE antes de terem iniciado suas atividades 

no  HCTP,  assim  como  continuar  este  trabalho  através  da  promoção  de  cursos  de 

atualização ou treinamentos em serviço.

QUADRO 4 – Perfil de horas de atuação profissional dos sujeitos pesquisados

VARIÀVEL RESPOSTA N %
TURNO DE TRABALHO Manhã 01 6,7

Manhã/Tarde 03 20
Manhã/Tarde/Noite 11 73,3

CARGA HORÁRIA DIÁRIA 

DE TRABALHO

06h 01 6,7
12h 03 20
24h 11 73,3
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CARGA HORÁRIA 

SEMANAL DE TRABALHO

24h 06 40

30h 09 60
POSSUI OUTRO VÍNCULO Sim 12 80

Não 03 20
TOTAL 15 100

Quanto ao turno de trabalho, observa-se que, grande parte, (73,3%), está lotada no 

turno de 24h, pois na unidade em questão, após várias mudanças de escala, a escala de 24h 

de trabalho por 120h de descanso foi a que melhor se adequou para aqueles que estão como 

plantonistas, e ainda estes cumprem uma maior carga horária semanal de trabalho, o que 

contribui para a insatisfação desses trabalhadores. 

Sendo o HCTP uma unidade hospitalar, precisa que algumas equipes mantenham 

um  atendimento  contínuo,  como  a  equipe  de  enfermagem,  o  médico  e  a  equipe  de 

segurança.  A continuidade  da  produção  ou  da  prestação  de  serviços  é  alcançada  pela 

participação de várias turmas que se sucedem nos locais de trabalho. Estas turmas podem 

modificar seus horários de trabalho ou podem trabalhar em horários fixos52.

A equipe  de  plantonistas,  ou  seja,  aqueles  que  cumprem  24h  de  plantão,  está 

responsável  por  separar  a  medicação  vinda  da  farmácia,  aprazamento,  administração  e 

checagem das medicações, atendimento das intercorrências, atendimento e admissão de 

pacientes  trazidos  pelo  SOE  (Serviço  de  Operações  Especiais),  que  é  o  serviço  de 

transporte do DESIPE. 

Os trabalhadores em turnos vivenciam um cotidiano essencialmente diferente do 

restante da comunidade, em termos de distribuição temporal de suas atividades. O trabalho 

realizado à noite ou nos fins de semana altera o padrão de horários adotado socialmente, 

que é representado pelo sono noturno, o trabalho diurno e o tempo livre após o trabalho e 

nos fins de semana52. 

Quanto aos demais funcionários, estão lotados da seguinte forma: 01 funcionária 

(6,7  %)  é  diarista,  responsável  pela  organização  de  prontuários  e  encaminhamento  de 

pacientes ao atendimento médico clínico, 03 funcionários (20%) trabalham manhã/tarde e 

são  responsáveis  por  um determinado  número  de  pacientes  que  são  atendidos  por  um 

médico específico,  então além de encaminharem para atendimento médico psiquiátrico, 

acompanham o  banho  de  sol,  a  ida  à  barbearia,  cortam as  unhas  daqueles  que  estão 

impossibilitados de fazê-lo e permanecem no refeitório enquanto os pacientes estão em 

almoço. E ainda participam dos grupos de discussão, ou seção clínica, dos seus referidos 
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pacientes.  Estes  possuem  uma  carga  horária  semanal  menor  do  que  aqueles  que  são 

plantonistas 24h.

4.6 Análise dos Dados

Finda  a  etapa  de  coleta  de  informações,  o  material  coletado  foi  avaliado  e 

transcrito, tendo assim início uma leitura atenta e apurada sobre todo o material disponível, 

quando já esgotada a leitura das respostas, classificados qualitativamente às informações, 

sendo as classes que emergiram categorizadas, segundo análise temática de conteúdo. 

Optei por uma análise do conteúdo através de categorias temáticas, pois considero 

que o procedimento de trabalho com categorias, em geral, pode ser utilizado em qualquer 

análise  qualitativa,  visto  que  as  categorias  são  empregadas  para  se  estabelecer 

classificações.  Neste  sentido,  trabalhar  com elas  significa agrupar  elementos,  idéias ou 

expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isto.

De posse do material coletado e a partir de uma leitura apurada e flutuante, foi 

possível rever os objetivos iniciais, no sentido de explorar as riquezas das informações, na 

construção de categorias que atendessem aos objetivos inicialmente propostos. 

Fazer  uma  análise  temática  consiste  em  descobrir  os  núcleos  de  sentido  que 

compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objeto analítico visado. Operacionalmente, a análise temática desdobra-se em três etapas43. 

A análise dos dados recolhidos em campo43 busca atingir três objetivos: ultrapassar 

a  incerteza,  enriquecer  a  leitura  e  integrar  as  descobertas,  tendo  também  finalidades 

complementares, ou seja, propõe uma atitude de busca a partir do próprio material coletado 

e amplia a compreensão de contextos culturais com significações que ultrapassam o nível 

espontâneo  das  mensagens.  Assim,  a  análise  é  entendida  num  sentido  mais  amplo, 

abrangendo a interpretação, visto que ambas estão contidas no mesmo movimento: o olhar 

atentamente para os dados da pesquisa.

Num segundo momento, após a leitura do material, passei a explorá-lo, de modo 

que pudesse encontrar o núcleo de compreensão de cada texto. A partir deste núcleo, foi 

possível encontrar categorias, em função das quais o conteúdo da análise será organizado. 

Assim o processo de categorização consiste na redução do texto às palavras e expressões 

significativas.
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Na estratégia de análise escolhida, selecionei categorias a priori, a partir do marco 

teórico, e como unidade de análise escolhi os parágrafos e frases, a fim de garantir que não 

se perdesse a  coerência  das idéias e  se  obtivesse uma visão mais  clara  da informação 

analisada.

O  primeiro  passo  nessa  análise  é  a  construção  de  categorias  descritivas.  O 

referencial teórico do estudo fornece geralmente a base inicial de conceitos a partir das 

quais  é  feita  a  primeira  classificação dos  dados.  Em alguns  casos,  pode  ser  que essas 

categorias iniciais sejam suficientes, pois sua amplitude e flexibilidade permitem abranger 

a maior parte dos dados 45.

Num  terceiro  momento,  já  com  as  categorias  construídas  e  coerentes  com  os 

objetivos  do  estudo,  comecei  a  interpretação  dos  dados,  inter-relacionando-os  com os 

referenciais teóricos escolhidos.

Para  a  análise  dos  dados,  tornou-se  relevante  destacar  os  principais  pontos  da 

pesquisa,  buscando  incansavelmente  observar  as  falas,  gestos  e  expressões  dos 

participantes, durante a coleta de dados. 

Como a categorização, por si só, não esgota a análise, para subsidiar a pesquisa 

com mais elementos técnicos científicos, o referencial teórico de Dejours e Morin contará 

ainda com a contribuição de renomados autores, através da literatura existente, em livros 

didáticos, artigos periódicos em revistas especializadas e buscas na biblioteca virtual de 

saúde, num período de tempo compreendido entre os anos de 2000 a 2010, cujo objetivo é 

embasar a discussão.
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CAPÍTULO V

5.1 APRESENTAÇÃO  DOS DADOS E DISCUSSÃO

No intuito  de  atender  aos  objetivos  propostos  pelo  estudo  que  são:  identificar 

fatores de vulnerabilidade no processo de trabalho da enfermagem no HCTP; descrever a 

prática do cuidar em ambiente confinado e as interferências na saúde do trabalhador de 

enfermagem; analisar as formas com que os profissionais de enfermagem lidam frente à 

complexidade existente no ambiente de trabalho confinado do HCTP; e, por fim, elaborar 

um manual de estratégias de proteção à saúde do profissional de enfermagem que atua em 

ambiente  confinado  HCTP,  neste  capítulo  são  apresentados  e  analisados  os  dados 

levantados na pesquisa, procurando responder às questões que o orientam. 

Discuto  os  aspectos  resultantes  das  entrevistas  com  a  equipe  de  enfermagem, 

relacionando-os  a  conceitos  propostos  pelos  referenciais  teóricos,  Dejours  e  Morin  e 

resultados  de  outros  estudos  já  realizados,  descritos  na  literatura  acerca  do  tema  em 

questão. 
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Com o objetivo de mostrar de forma rápida e clara, elaborei o quadro a seguir onde 

relaciono os objetivos às suas respectivas categorias.

 

Quadro 1 A organização do trabalho no HCTP e as repercussões na saúde do trabalhador 
de enfermagem: quadro de sínteses dos resultados da pesquisa

OBJETIVOS CATEGORIAS
Descrever  a  prática  do  cuidado  no  HCTP e  as 
interferências  na  saúde  do  trabalhador  de 
enfermagem;

A  organização  do  trabalho  no  HCTP:  A 
Enfermagem entre o Cuidar e o Custodiar;

Identificar fatores de vulnerabilidade no processo 
de trabalho da enfermagem no HCTP;

Os  limites  e  desafios  na  prática  do  cuidar  em 
ambiente confinado do Sistema Penal;

Analisar  as  formas  como  os  profissionais  de 
enfermagem percebem sua saúde  no trabalho em 
ambiente confinado do HCTP;

A percepção da equipe de enfermagem acerca dos 
problemas  de  saúde relacionados ao  processo de 
trabalho no HCTP;

Elaborar um manual de estratégias de proteção à 
saúde do trabalhador de enfermagem, que atua no 
HCTP;

*  A interdisciplinaridade  como estratégia  para  o 
trabalho em ambiente confinado do Sistema Penal;

* A educação permanente como ferramenta para a 
qualidade da assistência de enfermagem no HCTP; 

5.1.1 A organização  do  trabalho  no  HCTP:  A Enfermagem  entre  o  Cuidar  e  o 

Custodiar

Esta categoria apresenta de que forma está organizado o trabalho da enfermagem no 

HCTP,  e  como  este  processo  está  condicionado  as  características  da  instituição, 

consequentemente sofrendo as influências do estigma, enraizados na natureza da clientela 

atendida, quais sejam: as marcas da dupla exclusão do psicótico infrator, estando o cuidado 

de enfermagem entre a ética da profissão e as limitações de um sistema.

A organização do trabalho diz respeito não somente à divisão das atividades entre 

os  operadores,  os  ritmos  impostos  e  os  modos  operatórios  prescritos,  mas  também,  e, 

sobretudo, a divisão dos homens para garantir esta divisão de tarefas, representada pelas 

hierarquias, as repartições de responsabilidades e os sistemas de controle4. 

O processo de  trabalho  abrange  o desenho dos  fluxos,  procedimentos  e  rotinas 

assistenciais, garantindo-se mecanismos para prevenção e minimização de erros; como se 

realiza  a  notificação  e  análise  de  erros,  como  se  estabelecem  ações  corretivas  e 
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preventivas,  e  de  que  maneira  os  profissionais  recebem  feedback dessas  ocorrências, 

visando a um programa de melhoria continua na instituição 24.

A cultura de uma organização de saúde, determinada pela missão, visão e valores 

da instituição é igualmente importante para o estabelecimento e manutenção do sistema de 

qualidade24. 

Portanto,  buscando  conhecer  a  organização  do  trabalho  no  HCTP,  procuramos 

identificar como ocorreu a inserção dos trabalhadores de enfermagem nesta instituição. 

Identificamos, através dos depoimentos, que a maioria dos sujeitos foi contratada através 

de concurso público. Uns prestaram concurso específico para o Sistema Penal, outros para 

a Secretaria de Saúde do Estado, outros foram transferidos de outras unidades do Estado e 

ainda um foi contratado para serviço terceirizado. 

Através das falas pode-se observar que hoje, no mercado de trabalho, as pessoas 

buscam sua inserção por meio de concursos públicos e que o que se objetiva neste emprego 

é a tão sonhada estabilidade atrelada ao melhor salário, pois ainda tem-se a cultura de que 

os órgãos públicos são os melhores empregadores e que ali estão os melhores salários.

 Alguns depoentes sinalizaram que,  embora atraídos pelo salário e  pelo vínculo 

público, não sabiam como era o Sistema Penal, e como seria sua dinâmica de trabalho 

numa  instituição  que  a  ele  pertence,  visto  que  isto  não  foi  evidenciado  no  edital  do 

concurso.  No  entanto,  os  diversos  cenários  sociais,  que  podem servir  como locais  de 

trabalho  para  determinadas  categorias,  quando  promovem  um  processo  seletivo,  nem 

sempre trazem explicitas as características destas e como se dá seu funcionamento.

Sobre este aspecto, Goffman14 evidencia que muitas instituições totais usualmente 

se apresentam ao público como organizações racionais, conscientemente planejadas como 

máquinas  eficientes  para  atingir  determinadas  finalidades  facialmente  confessadas  e 

aprovadas. Contudo, há uma contradição entre o que a instituição realmente faz e aquilo 

que oficialmente deve dizer que faz; isto constitui o contexto básico de uma instituição 

total.

Embora com relações menos instáveis de trabalho – menor exposição ao risco de 

demissão sumária, relativa flexibilidade na hierarquia de poder -, os profissionais do setor 

público  de  saúde,  em  especial  na  saúde  mental,  estão  expostos  a  outras  formas  de 

precarização,  tais  como:  oscilações  políticas  e  de  planejamento,  que  geram 

descontinuidade de projetos em curso; alterações na qualidade e na quantidade da demanda 
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pelos  serviços  ofertados;  desorganização  ou  ausência  de  redes  de  apoio  ou  referência; 

mudanças na organização do trabalho ou na natureza das ações de atenção, que se chocam 

com o sentido e as crenças que os trabalhadores têm em relação ao desenvolvimento do seu 

trabalho; oferta de serviços com uma qualidade aquém daquela considerada razoável pelas 

equipes de saúde¹. 

Um dado curioso é que, no Sistema Penal, por muitos anos os funcionários ligados 

ao tratamento ou contato direto com os presidiários eram funcionários estatutários e, nos 

últimos  3  anos,  isto  vem mudando,  ou  seja,  devido  à  carência  de  recursos  humanos, 

ocorreu  um  processo  seletivo  por  análise  curricular  para  contratação  temporária  de 

profissionais da saúde, principalmente da enfermagem. 

Como toda a forma de trabalho terceirizado de que temos conhecimento, o caso 

analisado não foge à regra: estes trabalhadores não desfrutam das mesmas vantagens que 

os trabalhadores estatutários, recebendo, muitas vezes, um salário inferior, com uma carga 

horária de trabalho maior e escala diferenciada, além da discriminação sofrida por parte 

dos outros trabalhadores e das chefias. Esta situação é denunciada por Dejours, quando fala 

que  a  terceirização  em  cascata  leva  por  vezes  à  constituição  de  uma  reserva  de 

trabalhadores  condenados  à  precariedade  constante,  à  sub-remuneração  e  a  uma 

flexibilidade alucinante de emprego53. 

O autor  evidencia  ainda que,  desses  trabalhadores  que estão em contato com o 

pessoal estatutário da empresa encarregado da supervisão dos trabalhadores e da direção, 

provocam por sua vez a desconfiança, a repulsa e até a condenação moral. Na verdade, 

devido  à  condição  deles,  é  comum  haver  no  trabalho  muitos  erros,  mas  também  e 

sobretudo  fraudes,  tanto  por  causa  da  incompetência  e  da  falta  de  qualificação  que 

cumpre dissimular, quanto por causa da pressão e dos abusos incontroláveis dos chefes e 

dos dirigentes das empresas contratadas53. 

Também sobre a terceirização, Cherchglia corrobora que estes contratos de trabalho 

por tempo determinado têm-se caracterizado pela diminuição dos níveis de proteção social 

do trabalho, por menores salários, por ausência de benefícios e por níveis mais altos de 

rotatividade. Observa-se que esse tipo de contrato tem permitido maior flexibilidade na 

gestão de sua força de trabalho e  que o grau de precarização do trabalho tem variado 

conforme maior pressão ou poder do sindicato em negociar salários, benefícios e direitos 

trabalhistas e previdenciários 54. 
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Toda esta  questão complexa acha fundamento na complexidade,  uma vez que a 

sociedade  é  produzida  pelas  interações  dos  indivíduos  que  a  constituem.  A  própria 

sociedade, como um todo organizado e organizador, retroage para produzir os indivíduos, 

pela educação, a linguagem, a escola. Assim os indivíduos, em suas interações, produzem a 

sociedade,  que produz os  indivíduos  que a  produzem.  Isto  se  faz num circuito  espiral 

através da evolução histórica 55.

Tendo em vista  que o cenário  do estudo  é  uma instituição  penal  que,  por  suas 

características  particulares,  pode ser  definida como instituição  total,  de acordo com os 

preceitos de Goffman14 e que por isto seu funcionamento está atrelado a sua missão social. 

Dentro desta particularidade, a enfermagem deverá desenvolver suas atividades. Portanto, 

novamente,  com o propósito  de identificar  como está organizado o trabalho no HCTP, 

questionamos  aos  sujeitos  se  eles  diriam que  realizam suas  atividades  aqui  da  mesma 

forma  que  em  uma  instituição  extra-muros.  Assim,  a  partir  das  respostas,  pudemos 

realmente constatar  as particularidades supostas no início do estudo, de acordo com as 

falas dos depoentes:

São  trabalhos  completamente  diferenciados,  a  enfermagem  no 
HCTP é totalmente atípica, a técnica é diferente,.  Se não tomar  
cuidado,  o  atendimento  de  enfermagem  se  torna  uma  coisa 
mecanizada, robotizada[...] (Depoente 1)

A depoente chama a atenção para a questão das características da instituição e do 

paciente, e ressalta que, embora eles sejam pessoas que infringiram a lei e se encontram em 

cumprimento de pena, são seres humanos e não devem portanto serem julgados por aqueles 

que ali estão para lhes prestar cuidados.

O Código de  Ética  (cap.  I,  art.  3º)  define  que:  a  enfermagem é uma profissão 

comprometida com a vida e  seu verdadeiro papel  é  respeitar  a vida,  a dignidade e  os 

direitos da pessoa em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza 42. 

A depoente ainda fala como a enfermagem deve se colocar diante do paciente, que 

é o objeto se seu cuidado e como este deve ser administrado. Quanto a isto, Waldow56 

afirma que o cuidar parece deixar de ser um procedimento, uma intervenção, para ser uma 

relação, onde a ajuda é no sentido da qualidade do outro ser ou de vir a ser, respeitando-o, 

compreendendo-o, tocando-o de forma mais afetiva. 

A autora ainda relaciona o cuidado de enfermagem em dois eixos, o dos cuidados 

profissionais, aqueles que envolvem competência técnica, e do conhecimento profissional, 
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visa assistir  e cuidar o paciente como um todo e os cuidados expressivos, aqueles que 

envolvem  ações  educativas,  apoio  emocional,  conforto  espiritual  e  expressão  de 

sentimentos.

Ainda  falando  sobre  a  assistência  prestada,  os  depoentes  enfatizaram  que  a 

organização do trabalho, os entraves e as características da clientela acabam interferindo no 

momento do cuidado, como relacionado nas falas abaixo: 

 

Não tem como ser o mesmo, porque é muita dificuldade que agente  
tem para chegar até o paciente, agente não consegue observar a  
todos,  porque ele  ficam trancados,  ficam longe  de  nossa  visão,  
agente só os observa nas refeições ou quando eles se queixam de  
alguma coisa,  agente  pede  o  guarda para  retirar  para  a  gente  
cuidar, não tem como cuidar num hospital comum, tem todo um  
sistema de segurança e a gente faz o máximo que pode, além disso  
são muitos internos. (Depoente 4)

 [...]  diferente por conta da instituição, porque é sistema Penal.  
Aqui o paciente fica preso, embora seja psiquiátrico ele é preso,  
ele cometeu delito, é um paciente que tem que ter um cuidado mais  
específico.(Depoente 11)

Aqui  tem  essa  diferenciação,  porque  não  são  pessoas  apenas 
acometidas  de  transtornos  psiquiátricos,  mas  tem  uma  forte  
influência  o  fato  de  serem  pessoas  encarceradas,  serem 
presidiárias. (Depoente 12)

No  sistema  é  totalmente  diferente.  Depois  de  muitos  anos  de  
trabalho eu vi que no sistema é muito falho, você até tenta fazer o  
serviço da melhor forma possível, mas às vezes alguma coisa te  
impede esse procedimento. (Depoente 14)

Para  a  depoente  acima,  a  diferenciação  no  trabalho  no  HCTP  está  ligada  às 

condições oferecidas para a realização do trabalho, e que embora se esforce para realizá-lo 

de acordo com os preceitos de sua profissão, não encontra esta possibilidade. Sobre isto 

Dejours relata  que não estão em questão a competência  e  a habilidade do trabalhador, 

porém, mesmo quando este sabe o que deve fazer, não pode fazê-lo, porque o impedem as 

pressões  sociais  do  trabalho.  Nas  tarefas  ditas  de  execução  sobeja  esse  tipo  de 

contradições, em que o trabalhador se vê impedido de fazer corretamente seu trabalho, 

constrangido por métodos e regulamentos incompatíveis entre si.
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Não, é totalmente diferente, eu já trabalhei em outras psiquiatrias  
e hospitais normais, como cardiologia, pediatria e aqui no HCTP é  
totalmente  diferente,  eles  tem que  ser  trancados com cadeados,  
você  sabe  com  quem  está  lidando,  eles  são  estupradores,  
assassinos, dependentes químicos. (Depoente 15) 

 Esta dicotomia de tratar/custodiar como função marca as falas dos depoentes, e isto 

pode estar implícito por causa da natureza da instituição, uma vez que a prisão sempre 

esteve, desde sua origem, ligada a um projeto de transformação dos indivíduos. Foucalt57, 

quando se refere à função das prisões, declara que, desde séculos passados se constata que 

a prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas para fabricar 

novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade. O autor ainda afirma 

que a prisão fabrica delinquentes, mas estes são úteis tanto no domínio econômico como 

no político.

E acha respaldo também em Morin, quando coloca que, quando se vivencia um 

conflito  interno,  esse conflito  pode ser  trágico.  Não foi  por acaso que grandes  mentes 

beiraram à loucura, e estou pensando em Pascal, em Holderlin, em Nietzsche, em Artaud. 

Deve-se  portanto,  conviver  com  essa  complexidade,  com  esse  conflito,  tentando  não 

sucumbir e não se deixar abater 55.

O HCTP, como instituição que se propõe a receber pessoas que são consideradas 

doentes e por isso não podem ser responsabilizadas por seus atos, ou seja, são os chamados 

inimputáveis, e cumprirão medida de segurança.

Totalmente  diferente,  aqui  eu  tenho  cadeados,  aqui  eu  tenho 
grades, que um hospital comum não teria isso. (Depoente 7)

Quando acontece alguma coisa lá, tipo, um paciente se enforca ou 
um  mata  o  outro,  você  é  obrigado  a  ir  depor  no  sistema 
administrativo e lá eles te encurralam dizendo que você que matou  
o  paciente,  quer  dizer,  como fica  o  seu  eu?  Se  você  saiu  para  
trabalhar e acontece uma coisa dessas. (Depoente 15) 

Uma questão interessante apontada pela primeira fala foi a preocupação com as 

questões judiciais do paciente e da instituição em questão, pois todos que ali atuam são 

responsáveis pelos pacientes e podem ser implicados em atos penais, como se acontecer a 

63



fuga de um paciente que está sob seus cuidados ou se este vir a aparecer morto, como por 

espancamento, enforcamento, entre outras formas. Já a segunda fala é de uma trabalhadora 

que vivenciou uma situação parecida. Como num caso de repercussão nacional, ocorrido 

em 04 de abril de 1999, no qual o paciente começou a apresentar quadro clínico alterado, 

sendo encaminhado para o hospital  geral  do DESIPE no Rio de Janeiro,  aonde veio a 

falecer horas depois.  Por isso,  todos os funcionários de plantão tiveram que responder 

inquérito administrativo. A depoente coloca ainda que, além da filosofia da instituição, as 

próprias características físicas acabam por fazê-la  sentir-se presa,  tolhida,  tornando seu 

trabalho limitado, complexo.

A  respeito  dos  conflitos  e  antagonismos  vivenciados,  Morin  esclarece  que 

infelizmente  ou  felizmente  o  universo  inteiro  é  um  coquetel  de  ordem,  desordem  e 

organização. Estamos num universo do qual não se pode eliminar o acaso, o incerto, a 

desordem. Nós devemos viver e lidar com a desordem55. 

Ainda  sobre  os  cuidados  realizados  no  HCTP em relação  às  instituições  extra-

muros, outros depoentes responderam:

 É  diferenciado,  aqui  o  paciente  é  infrator,  não  que  ele  seja  
discriminado por causa disso, ele tem um perfil diferente, ele além 
de  ser  paciente  psiquiátrico,  ele  cometeu  um  delito,  então  a  
maneira da gente trabalhar aqui tem que ser mais flexível e mais  
atenta, é um lugar que você precisa estar alerta. (Depoente 8)

Esta  forma  mais  flexível  e  mais  atenta  de  trabalhar  no  HCTP,  referida  pela 

depoente, sinaliza que o ambiente apresenta fatores que podem representar ameaça para 

sua integridade física e psicológica. E neste ínterim Dejours4 corrobora que, ao lado do 

risco real, precisa ser mencionado ainda o risco suposto; mal conhecido em seus detalhes, 

dele temos somente um quadro difuso.

O autor ressalta que raramente constata-se um estado de sofrimento resultante de 

uma  carga  de  trabalho  ou  de  uma  psicossensório-motora  muito  elevada,  mas  que,  no 

discurso dos trabalhadores, é primeiramente a ansiedade que domina. Ou seja, mesmo que 

a carga de trabalho seja pouco elevada, neste ambiente, os trabalhadores jamais abandonam 

a tensão nervosa.

Portanto,  o  flexível  diz  respeito  ao  manejo  e  à  capacidade  de  negociação  nas 

situações de conflito ou exposição e estar alerta; traduz-se em não se descuidar, prestar a 
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assistência antevendo os eventos que possam se converter em situação perigosa, como: 

nunca deixar uma lâmina de bisturi, uma agulha, tesoura ou mesmo uma colher ao alcance 

do paciente, pois estes objetos poderão se transformar em armas. 

Estas questões nos remetem à instabilidade e imprevisibilidade do sujeito que é 

atendido, que, controlado pelo remédio, tem seus impulsos contidos e tende a se comportar 

conforme  as  regras,  porém  a  privação  de  liberdade  não  é  aceita  como  natural,  para 

qualquer ser, e por isso o objetivo do paciente a cada dia é saber como fará e o que fará 

para conseguir a liberdade. Isso pode ocorrer através de uma rebelião, uma tentativa de 

suborno de algum funcionário. Então, este risco, esta possibilidade de que ocorra algo que 

possa ameaçar a vida da equipe, traduz-se na tensão do ambiente. 

 

É bem diferenciado,  de uma forma geral,  trabalhar  no Sistema 
Penal já é um serviço diferenciado, mesmo sendo na saúde, não é  
o mesmo cuidado, cuidar você vai cuidar, a forma como você vai  
abordar  o  paciente  é  que  é  diferente  no  hospital  penal,  e  na  
psiquiatria  é  um  pouco  mais  diferente,  são  pacientes  que  você 
precisa ter um tom de voz mais elevado, mas mesmo eles precisam 
de atenção, de carinho e essa forma de você dar esse carinho é  
muito limitada e melindrosa. (Depoente 6)

O interessante é que esta depoente destaca que é necessário que o profissional de 

enfermagem desenvolva habilidades específicas para o desempenho do trabalho no HCTP. 

Ela refere a diferenciação do Sistema Penal e da clientela em questão, afirmando que a 

abordagem  a  um  paciente  de  uma  instituição  extra-muros  é  diferente  daquela  em 

cumprimento de medidas privativas de liberdade, e ainda mais em psiquiatria do Sistema 

penal, a conduta precisa ser mais cuidadosa no sentido de dar carinho e cuidado, sem que 

este  paciente  ultrapasse  os  limites  estabelecidos  pela  sua  condição  e  pela  própria 

instituição. 

Outro fator mencionado refere-se à questão da infraestrutura do HCTP:

Da mesma forma  não,  não  tem  como ser,  principalmente,  pela  
quase que total falta de infra-estrutura. (Depoente 10)

Este depoente não relaciona a diferenciação do cuidado à condição do paciente, e 

sim à falta de estrutura e de condições materiais e humanas de trabalho na instituição, para 

a realização do cuidado. E esta falta de condições não faz, no entanto, com que o trabalho 
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cesse; ao contrário, ele deverá ser feito independente das condições. 

Sobre isto, Dejours declara que da precarização do trabalho emerge um sofrimento 

que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadora de projetos, de 

esperança e de desejos, e uma organização do trabalho que os ignora. 

Neste sentido, frequentemente os trabalhadores se veem na contingência de ter que 

atuar com recursos materiais e em condições inadequadas de funcionamento, de qualidade 

questionável, insuficientes, expondo a biossegurança dos trabalhadores, a segurança dos 

clientes, a falta de privacidade e intimidade diante da organização do trabalho. 

Contudo, quanto a esta problemática, Dejours4 defende que não se trata de procurar 

compreender a lógica econômica,  mas,  ao contrário,  de por de lado essa questão,  para 

concentrar o esforço de análise nas condutas humanas que produzem essa situação, bem 

como nas que levam a ela e mesmo submeter-se a ela. Ou seja, o autor defende que a 

precarização do trabalho ocorre, muitas vezes, porque homens e mulheres consentem em 

submeter-se a tal condição de trabalho. Com isto, o autor afirma que é por intermédio do 

sofrimento no trabalho que se forma o consentimento para participar deste sistema.

A análise das entrevistas possibilitou-nos entender que, de maneira geral, a questão 

da loucura e do crime marcou as respostas, visto que a diferença no tratamento dispensado 

está relacionada também às características da instituição e à condição do paciente. O fato 

de ser louco e infrator corrobora para que a noção de periculosidade seja posta em prática, 

pois se o louco é perigoso e o criminoso também, o que dizer daqueles que possuem esses 

dois atributos 36? 

Entretanto,  não  podemos  esquecer  que  o  sujeito  em  condição  de  privação  da 

liberdade tem seus direitos preservados e garantidos por lei e que, desta forma, quando um 

profissional  dispensa  a  este  um  atendimento  levando  em  consideração  seu  histórico, 

contribuindo  para  que  este  sofra  novamente  julgamento,  está  não  somente  cometendo 

infração contra os preceitos éticos da profissão, como também ferindo direitos do paciente, 

garantidos por lei.

Com o objetivo de mostrar de forma rápida e clara, elaborei o quadro a seguir, onde 

relaciono as categorias aos aspectos principais dos dados colhidos e analisados.

Quadro 2 A organização do trabalho no HCTP e as repercussões na saúde do trabalhador 
de enfermagem: quadro de sínteses dos resultados da pesquisa
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Categorias Aspectos Principais
A organização do trabalho no HCTP: A 
Enfermagem entre o Cuidar e o Custodiar;

• Processo de trabalho condicionado às 
características da instituição;

• A função de custodiar como parte do processo 
de trabalho;

• Cuidados divididos em: expressivos e 
profissionais; 

Os limites e desafios na prática do cuidar em 
ambiente confinado do Sistema Penal;

• A presença do ASP como fator dificultador do 
trabalho, porém necessária à realização deste - 
uma contradição;

• O medo de agressão por parte dos pacientes;
• A organização do trabalho e o isolamento dos 

profissionais, além da fragmentação do 
trabalho; 

A percepção da equipe de enfermagem acerca dos 
problemas de saúde relacionados ao processo de 
trabalho no HCTP;

• O estresse como fator desencadeador de 
doença; 

• A estratégia defensiva como forma de 
adaptação ao trabalho;

• A tensão no ambiente gerador do medo e 
sofrimento psíquico;

A interdisciplinaridade como estratégia para o 
trabalho em ambiente confinado Sistema Penal;

• O trabalho em equipe é visto como facilitador 
e benéfico ao atendimento ao paciente e 
familiares;

• O trabalho em equipe como meio de 
segurança para os próprios trabalhadores;

• a interdisciplinaridade como meio de 
possibilitar qualidade no atendimento ao 
paciente e familiares;

A educação  permanente  como ferramenta  para  a 
qualidade da assistência de enfermagem no HCTP; 

• A educação como forma de valorização no 
trabalho;

• Oportunidade de aprimoramento e 
crescimento profissional;

• Possibilidade de melhor atender os pacientes e 
familiares;

5.1.2. Os limites e desafios na prática do cuidar em ambiente confinado do Sistema 

Penal

Nesta categoria está descrita a relação de trabalho e a dependência da equipe de 

enfermagem à categoria de profissionais da segurança, para a prática do cuidado e o que 

isto implica para o trabalhador  de enfermagem, as estratégias defensivas utilizadas por 

estes  trabalhadores  na  adaptação  ao  processo  de  trabalho,  e  também  a  ambiguidade 

relatada pelos profissionais no que se refere ao paciente e ao Sistema Penal no momento do 

cuidado.

Esta dependência referida anteriormente se faz necessária graças às circunstâncias 

que muitas vezes o trabalhador de enfermagem vivenciará no momento do cuidado, como 

na aplicação de medicamento intramuscular  em um paciente  em surto psicótico  ou na 
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recusa de um paciente em tomar o remédio. 

Portanto, não poderíamos chamar esta relação de trabalho de interdisciplinar pois, 

como  já  foi  colocado,  os  profissionais  se  relacionam  com  um  objetivo  comum:  a 

recuperação ou a ressocialização do paciente, isto dependendo do paciente e da situação. 

No  caso  do  agente  de  segurança,  embora  o  objetivo  de  sua  atividade  também seja  a 

ressocialização, na prática o que se observa é um pouco diferente. Ele não está preocupado 

ou não sabe que é sua função promover o restabelecimento deste paciente, e atua muitas 

vezes apenas no sentido de guarda, ou seja, ele garante que o custodiado cumprirá a pena e 

prima por manter a ordem na unidade.

Em  outras  palavras,  esta  categoria  tem  a  função  de  executar,  sob  supervisão, 

atividades  relacionadas  à  manutenção  da  ordem,  segurança,  disciplina  e  vigilância  dos 

estabelecimentos penais; dirigir veículos automotores terrestres oficiais, quando habilitados e 

credenciados; escoltar presos e internados; zelar pela segurança de pessoas ou bens; participar 

ativamente dos programas de reabilitação social, tratamento e assistência aos presos40, 51.

 Sendo assim, para que o profissional de enfermagem consiga prestar cuidados ao 

paciente ele precisa saber como se articular, de forma que consiga fazer com que o ASP se 

coloque à disposição para dar-lhe apoio, como coloca a fala a seguir:

Às  vezes  é  o  próprio  agente  de  segurança,  porque  alguns  são 
fáceis de lidar, outros não, então esse problema no relacionamento 
dificulta o trabalho, porque alguns compreendem que você tem que  
o  chamar  para  retirar  o  preso,  para  você  encaminhar  para  o 
médico, outros têm má vontade, não são todos que são assim, tem  
alguns que você tem que ter mais cuidado do que com o preso.  
(Depoente 4)

No que diz respeito à ambiguidade de conceitos da clientela atendida, ou seja, ora 

ele  é preso,  ora  é paciente,  e a ambiguidade que também está  inserida na natureza da 

instituição,  ora  é  cadeia,  ora  é  hospital,  que  denota  a  complexidade  do trabalho  neste 

ambiente. A fala seguinte vem mostrar isso. 

 É difícil você trabalhar numa instituição que ao mesmo tempo é  
cadeia quando convém e hospital quando convém, então isso fica  
complicado de você trabalhar. Você precisa atuar e não dá, porque  
o portão está trancado porque é cadeia, tem hora que você precisa  
ver se o paciente tomou o remédio e não dá porque você precisa 
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que outro profissional abra o portão para você entrar, então isso  
dificulta um pouco o trabalho é complicado, é desafiador vamos 
dizer assim. (Depoente 6).

Morin declara que a complexidade é a avenida da crise de conceitos fechados e 

claros (sendo que fechamento e clareza são complementares), isto é, a crise da clareza e da 

separação nas explicações. Nesse caso, há uma ruptura com a grande idéia cartesiana de 

que a clareza e a distinção das idéias são um sinal de verdade; ou seja, que não pode haver 

uma verdade impossível de ser expressa de modo claro e nítido. Hoje em dia, vemos que as 

verdades aparecem nas ambiguidades e numa aparente confusão13. 

Então, essa dupla função não se dá por acaso, ela está estabelecida por lei, definida 

na Lei de Execução Penal, em seu art. 99, que regulamenta como deve ser a estrutura do 

HCTP. Portanto, como defende Morin, na organização, os fios de uma tapeçaria, não estão 

dispostos  por  acaso,  eles  são  organizados  em função  de  um roteiro,  de  uma  unidade 

sintética, onde cada parte contribui para o conjunto 55. 

Tudo isto gera desconforto e dificuldade no profissional para o exercício de suas 

funções,  é  certo.  Porque  talvez  pelo  fato  destas  ações  estarem subjugadas  à  limitação 

espacial e pela presença constante do agente penitenciário, cuja permanência é obrigatória 

em qualquer procedimento, e devido à sensação de vulnerabilidade, produzida pelo medo, 

a  presença  da  equipe  de  segurança  é  compreendida  como  uma  necessidade  para  a 

administração de cuidados técnicos17, 33.

Aqui a questão é a segurança, é uma necessidade constante que  
dificulta de você desenvolver algum trabalho, porque o pano de 
fundo é sempre a questão da segurança [...] (Depoente 3)

A dificuldade  é  o  próprio  sistema,  eles  não permitem que  você  
realize os cuidados, uma hora ele preso outra hora ele paciente,  
então você fica nesta dualidade, o melhor é não saber o delito, não  
discriminar. (Depoente 5)

O que  dificulta  meu  trabalho  e  o  judiciário,  é  o  cadeado,  é  o  
portão, é o agente penitenciário que não tem a formação que eu  
tenho. Minha formação é enfermeiro, é saúde, é cuidar de pessoas,  
não  é  para  reprimir,  meu  trabalho  cuidar,  isso  é  o  diferencial.  
(Depoente 7)
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 [...] Aqui o paciente é infrator, não que ele seja discriminado por  
isso, é que ele tem um perfil diferente, ele além de ser paciente  
psiquiátrico ele cometeu um delito, então a maneira de trabalhar 
aqui tem que ser mais flexível e mais atenta, é um lugar que você  
precisa estar alerta. (Depoente 8)

Uma questão  muito  marcante,  e  as  falas  demonstram isto,  é  a  preocupação do 

trabalhador  com  sua  integridade  física  no  dia-a-dia  de  trabalho.  Nos  presídios, 

profissionais e pacientes compartilham sentimentos que podem favorecer ou prejudicar o 

cuidado,  dentre  tais  sentimentos,  o  medo  dos  profissionais  durante  o  atendimento  aos 

presidiários que, temendo pela integridade física, torna-se, por vezes intenso, até mesmo 

por ser algo próprio do ser humano, que se liga ao instinto de preservação, e acontece 

independente do querer, que ocorre como garantia contra o perigo3.

Ambos  os  vieses  perpassam  pelas  limitações  de  um  sistema  cujo  estigma  de 

violência estimula o medo na equipe de enfermagem que, em atenção à ética profissional, 

administra cuidados de forma técnica, ladeados por uma série de outras limitações como a 

espacial, devido ao espaço reduzido das celas; pela disponibilidade da equipe de segurança 

-  uma limitação  à  espontaneidade  e  interação  da  enfermagem,  no  desenvolvimento  da 

assistência, e ao mesmo tempo, uma necessidade para a segurança da equipe, que a partir 

da sua presença constante, tende a cristalizar, no interior das pessoas, o pensamento latente 

de que no presídio existe a possibilidade de vir a tornar-se alvo para atos violentos por 

parte do paciente. Como fica evidente na fala seguinte:

Acho, que é o sistema. Eu me sinto às vezes insegura, porque é  
uma  unidade  prisional,  e  além  de  ser  prisional  é  psiquiatria,  
dependente  químico,é  basicamente  sentir  um  clima  de  
insegurança. (Depoente 13)

Esta  fala  encontra  respaldo  no  que  Dejours4 situa  como o  medo,  quer  seja  ele 

proveniente de ritmos de trabalho ou de riscos originários das más condições de trabalho, 

destrói a saúde mental dos trabalhadores de modo progressivo e inelutável, como o carvão 

que asfixia os pulmões do mineiro com a silicose. Com base nos preceitos do autor, no 

Sistema Penal, o trabalho traz em si riscos, gera medo e destrói certas defesas contra a 

angústia, submete assim, a vida dos trabalhadores a duras provas. E que a condição sine-

qua-non, porém, de que, diante do que causa medo, não haja a possibilidade de fugir ou 
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desertar, e sim uma injunção para continuar a atividade num contexto de ameaça53. 

E ainda a depoente diz que tenta não demonstrar, tenta disfarçar o medo, como se, 

fazendo  isto,  pudesse  de  alguma  forma  se  proteger.  Esta  é  uma questão  de  estratégia 

defensiva que, de acordo com Dejours, é caracterizada como ideologia defensiva, a qual se 

dirige não contra uma angústia proveniente de conflitos intra-psíquicos de natureza mental, 

e sim ser destinada a lutar contra um perigo e um risco real. 

O autor destaca ainda que,  na verdade,  homens e mulheres criam estratégias de 

defesa contra o sofrimento padecido no trabalho. As estratégias de defesa são sutis, cheias 

mesmo de engenhosidade, diversidade. Mas também encerram uma armadilha, que pode se 

fechar sobre os que, graças a ela, conseguem suportar o sofrimento sem se abater4. 

Desta forma, é nesse ambiente de tensão que o profissional é obrigado a estar alerta 

a todo o tempo, nunca se descuidando na realização de um procedimento qualquer, a fim 

de que o interno não tenha contato com objetos que possam servir, ou ser usados, como 

arma contra sua própria pessoa, contra a equipe ou os demais pacientes. Além de atuar 

como profissional da saúde na promoção do bem estar dos pacientes, ele se coloca como 

guardião de sua vida e dos seus colegas de trabalho³.

Sabe-se  que  nem todos  os  pacientes  constituem ameaças  iminentes,  porém,  no 

grupo, existe também a dificuldade de se identificar entre um e outro, fato que corrobora 

para que, a equipe de enfermagem constantemente mantenha-se em espírito de defesa e 

prontidão. 

Pela  análise  do  ambiente  de  trabalho  pode-se  identificar  quais  os  riscos 

ocupacionais  presentes  e  o  grau  de  comprometimento  o  trabalhador  poderá  vir  a  ter 

decorrente dele. Riscos ocupacionais são aqueles definidos na Norma Regulamentadora 9 

(NR 9), os quais podem estar em maior ou menor intensidade no ambiente, e que deverão 

ser  minimizados  pelo  empregador  na  estruturação  do  processo  produtivo,  através  do 

fornecimento  de  EPI,  substituição  de  maquinários  etc.  No  estudo  em  questão,  uma 

depoente fez referência ao barulho intenso e constante que os pacientes faziam perto do 

posto de trabalho, como está na fala abaixo:

Começando pela situação de ter que fazer seu trabalho no posto de 
enfermagem com os pacientes nas grades fazendo barulho o tempo 
todo[...] (Depoente 15)

71



Penso que é o desgaste emocional, pois nesta unidade, é mais a  
parte emocional do que física porque em comparação com outros 
nosocômios  aqui  não é tão trabalhoso fisicamente,  mas por ser  
uma clientela psiquiátrica dentro de uma unidade penal, causa um 
desgaste emocional maior. (Depoente 12)

A fala acima situa o tipo de carga psíquica envolvida no desempenho do trabalho de 

enfermagem  no  HCTP,  o  emocional  pode  ser  traduzido  em  mental,  uma  vez  que  no 

trabalho em psiquiatria o principal instrumento de trabalho empregado é o próprio aparelho 

mental. Porém, Dejours destaca que somente o sofrimento físico pode ser reconhecido pela 

organização do trabalho, enquanto que o sofrimento mental, em particular, a ansiedade, não 

tem o direito de existir no local de trabalho. Continuando, ele diz que, contrariamente ao 

que se poderia imaginar, a exploração do sofrimento pela organização do trabalho não cria 

doenças  mentais  específicas  e  sim  que  esta  talvez  inscreva  seus  efeitos  mais  nas 

possibilidades de tratamento de uma doença mental. 

A atividade  de  prover  cuidado  a  pessoas  portadoras  de  transtornos  mentais  é 

constituída,  ao  menos  num primeiro  olhar,  pelo  encontro  entre  uma pessoa  que  sofre 

psiquicamente  e  outra  encarregada  de  lhe  propiciar  acolhimento  e  intervenção técnica, 

visando  diminuir  seu  desconforto  psíquico.  Na  medida  em que,  em grande  parte  das 

intervenções, o instrumento terapêutico é o próprio aparelho psíquico, o trabalhador tem de 

lidar tanto com o sofrimento psíquico do cliente, quanto com o seu próprio¹. 

A questão de gênero apareceu na fala de três depoentes que declararam que, por 

serem  mulheres,  se  sentem  inseguras  e  com  medo  de  sofrer  uma  agressão  física  ou 

violência sexual. O que tem fundamento no que Coelho coloca, que o poder que se exerce 

nas relações de gênero é resultante de representações sobre mulheres e homens, presentes 

no imaginário social a partir das diferenças biológicas existentes entre os sexos58. 

Essas representações vão integrando um sistema simbólico e de valores carregado 

de  estereótipos  que  ditam  o  que  é  apropriado  para  mulheres  e  para  homens,  sendo 

naturalizados  e  veiculados  pelas  instituições  sociais  (família,  escola,  igreja,  mídia)  e 

incorporados subjetivamente, influenciando, profundamente, a formação da identidade de 

gênero. Nesse processo, os homens vão sendo direcionados para o mundo público e da 

produção, necessitando, para esse fim, de razão, objetividade, poder e liberdade, enquanto 

as  mulheres  são  direcionadas  para  o  espaço  privado  e  da  reprodução,  para  os  quais 

necessitam, sobretudo, de emoção, disciplina, afetividade e obediência a códigos morais 

72



estabelecidos social e culturalmente58. 

As falas a seguir evidenciam isto:

Quando você tem que passar e eles estão ali e você não sabe o que  
eles  estão  pensando,  se  eles  vão  te  agarrar,  se  não  vão.  Por  
exemplo,  a  horário do banho,  por  mais  que a enfermagem não 
tenha sexo, são vários homens para encaminhar para o banho e 
eles são detentos[...] (Depoente 8)

No meu caso como mulher, parece que eu fico mais indefesa, eu 
tento não demonstrar para eles, mas claro que me sinto insegura,  
tem momentos que tenho medo [...] (Depoente 13)

No começo, eu tinha muito medo, eu analisava os pacientes, via  
como eu lidar com eles até o jeito de chamar a atenção, porque  
eram homens e por eu ser mulher eles não admitiam ser chamados  
a atenção[...] (Depoente 15)

Ainda buscando descrever de que forma está organizado o trabalho da enfermagem 

no HCTP, perguntamos para os entrevistados se eles gostavam de trabalhar ali e por quê? E 

as  respostas  surpreenderam pois,  apesar  de  toda  a  dificuldade  relatada  pelos  mesmos, 

apenas duas declararam não gostar de trabalhar na unidade, já a maioria disse gostar de 

trabalhar, porque gostam de trabalhar em psiquiatria e por terem encontrado um meio de se 

enquadrar no processo de trabalho. Como fica claro nas falas a seguir. 

Hoje sim, hoje eu posso dizer que gosto, aquele medo ainda existe,  
algumas  preocupações,  a  nível  de  segurança  sim,  mas  hoje  eu  
posso  dizer  que  gosto  de  trabalhar  aqui,  porque  como  a  
enfermagem é a arte do cuidar e cuidar não importa de quem seja,  
eu procuro fazer a diferença, gosto sim e é por isso, por tratar com  
humanidade aqueles que estão aqui já estão pagando um preço  
por  estarem presos  e  não precisam que  ninguém maltrate,  faça  
mais nada, então tratar com dignidade faz a diferença. (Depoente 
1)

A depoente acima relata que hoje ela gosta de trabalhar no HCTP, ela ainda faz 

referência ao medo, às preocupações pela questão da segurança, porém parece que ficou 

como  questão  secundária.  Agora,  o  que  ela  busca  é  cumprir  seu  papel  profissional, 
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respeitar o indivíduo, prestar uma assistência com humanidade, buscando não ser mais um 

algoz. Esta depoente é a mesma que, ao começar a trabalhar na instituição em questão, 

apresentou um pico hipertensivo e precisou ficar de licença médica por algum tempo. 

Na análise desta fala e de outras que se seguem encontramos nos trabalhadores um 

comportamento que se identifica com a utilização de estratégias defensivas, que são formas 

encontradas pelo trabalhador para se adaptar ao trabalho, para permanecer neste local e 

conseguir desempenhar suas funções. Neste ínterim, Dejours declara que é preciso admitir 

que, sobretudo individualmente, cada trabalhador deve se defender dos efeitos penosos da 

organização do trabalho. 

[...]  mas  depois  a  gente  vai  se  adaptando  também ao  serviço,  
procuramos  tratar  a  todos  com  humanização,  assistência  
humanizada, uma certa atenção maior. (Depoente 1)

 [...]  procuro  não  olhar  o  prontuário,  não  saber  o  delito,  não 
discriminar, para mim é só paciente. (Depoente 8)

[...]  eu trabalho com profissionalismo, não tenho que trabalhar  
objetivando apenas o financeiro [...] (Depoente 11) 

[...] eu tento ter um bom relacionamento com os colegas, procuro  
fazer  na  medida  do  possível  um  ambiente  mais  leve,  a  gente  
brinca,  para mim eu fazendo isso já fica mais  leve,  eu consigo 
conviver melhor com as dificuldades. (Depoente 13)

[...] Para me descontrair um pouco de tudo aquilo, quando saía do  
plantão,  eu  ia  para  a  praia,  ou  ia  dar  um passeio  para  poder  
descansar, sair um pouco daquele ambiente, que o ambiente é só 
sofrimento. (Depoente 15)

Listadas acima encontramos algumas maneiras que os trabalhadores desenvolveram 

para conseguirem trabalhar no HCTP, estas maneiras chamadas por Dejours de ideologia 

defensiva ou estratégia defensiva têm,  de acordo com o autor,  o objetivo de mascarar, 

conter e ocultar uma ansiedade particularmente grave, e o que a caracteriza é o fato de ela 

ser dirigida não contra uma angústia proveniente de conflitos intra-psíquicos de natureza 

mental, e sim ser destinada a lutar contra um perigo e um risco reais. 
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E sobre a adaptação a situações adversas à saúde, é oportuno lembrar aqui outro 

pesquisador, Lennart Levy, que declarou que o ser humano é capaz de adaptar-se ao meio 

ambiente desfavorável, mas esta adaptação não acontece impunemente59.

A fala a seguir mostra uma estratégia de defesa muito utilizada pelos homens, a 

qual Dejours chama de virilidade. A virilidade, de acordo com o autor vem, pois, sustentar 

a luta contra as manifestações do medo, prometendo prestígio e sedução a quem enfrenta a 

adversidade e ameaçando, ao contrário,  quem foge, de perder sua identidade sexual de 

macho. Nisto a coragem viril necessita de demonstração; se é preciso haver demonstrações, 

também é preciso haver ocasiões que permitam exibir a coragem viril. Tal pressão decorre 

não  apenas  da  natureza  da  virilidade,  mas  também do  irredutível  intrincamento  entre 

virilidade e pressão do trabalho. 

Desta forma, a depoente,  como mulher,  se vê mais frágil  e exposta,  talvez pela 

estrutura física inferior a daqueles aos quais ela terá que prestar cuidados. 

[...]  tem momentos que tenho medo eu acho que qualquer um de 
nós tem, até os homens tem, só que eles tentam não passar isso  
[...] (Depoente 13)

Alguns ainda referem que gostam de trabalhar no HCTP por terem a oportunidade 

de ser úteis a sociedade, por acreditarem que seu trabalho contribuirá para a reinserção do 

paciente em seu convívio familiar e social. Afinal, o que mobiliza e motiva as pessoas para 

o trabalho não é apenas a remuneração, mas a retribuição simbólica pela contribuição que 

elas imprimem ao trabalho¹. Como a fala a seguir:

Gosto de trabalhar em psiquiatria, porque na verdade alguns eu  
posso ajudar. São aqueles que não tem família, aqueles que não 
são assistidos por ninguém e são a esses que eu me dedico mais.  
(Depoente 5)

Gosto  muito,  eu  acredito  nas  pessoas,  eu  quero  exercer  minha 
cidadania, eu penso muito no amanhã, porque a gente trabalhando  
aqui, vai conseguir melhorar o atendimento a essa população, que  
é esquecida. O meu trabalho vai ajudar na cidadania, na questão 
da educação para que estas pessoas se reintegrem a sociedade.  
(Depoente 7)

Eu gosto de trabalhar na enfermagem, eu descobri isso, eu achava 
que não fosse conseguir  trabalhar na psiquiatria,  porque não é  
minha formação. (Depoente 6)
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A questão da formação profissional específica aparece na fala acima, uma vez que a 

depoente declara que o fato de não ter formação em psiquiatria acabou dificultando sua 

adaptação ao trabalho na unidade,  que é psiquiátrica.  E,  diante disso,  o trabalhador de 

enfermagem vive a experiência de um trabalho diferenciado e que o processo de formação 

na  graduação,  por  si  só,  não  lhe  confere  o  instrumental  necessário  à  sua  prática  em 

instituição  psiquiátrica,  deixando clara  a  necessidade  de  conhecimentos  específicos,  na 

relação com o paciente, no enfretamento das questões cotidianas de trabalho. 

Gosto. Eu não tinha noção do que era psiquiatria, aqui achava que  
não tinha o que fazer, que era uma doença incurável, eu vi que eles  
têm os momentos deles,  às vezes estão lúcidos, outras surtados,  
mas  eles  precisam  de  cuidados,  mais  importante,  precisam  ser  
trados como indivíduos[...] (Depoente 8) 

Gosto de trabalhar em psiquiatria, mas acho que não é desejo de  
ninguém trabalhar por muito tempo com o perfil da clientela que 
nós temos aqui. (Depoente 12)

Eu não gosto de trabalhar aqui, eu trabalho porque necessito, eu  
preciso do dinheiro, e eu poderia trabalhar em outra unidade do 
sistema, talvez me sentisse melhor. (Depoente 13)

Hoje  em  dia  até  que  eu  gosto,  mas  ao  mesmo  tempo  aqui  é 
temeroso né. (Depoente 14)

       Os relatos  dos  trabalhadores  possibilitam-nos apreender  que as  vivências  no 

ambiente  de  trabalho  do  sistema  penal,  são  permeadas  por  questões  limites  como  a 

estrutura carcerária do HCTP e também por desafios que são trabalhar driblando o medo, a 

desconfiança  por  algum paciente,  e  mesmo assim ainda  experimentar  o  sentimento  de 

gostar de psiquiatria, de gostar de trabalhar ali. 

5.1.3.  A  percepção  da  equipe  de  enfermagem  acerca  dos  problemas  de  saúde 

relacionados ao processo de trabalho no HCTP

Nesta categoria está relacionada de que forma a equipe de enfermagem percebe sua 

saúde no processo de trabalho e se eles atribuem o seu estado de saúde atual às influências 

ou vivências do dia-a-dia de trabalho no HCTP. 
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Em muitas enfermidades, o magnífico modelo construído por Pasteur e Koch não 

será suficiente para uma compreensão mais completa do processo de adoecer. E isso ficará 

bastante  evidente  naquelas  enfermidades  que  decorrem  dos  esforços  de  adaptação  ao 

estresse, que não podem ser adequadamente constatados e entendidos sem a utilização de 

métodos adequados59.

Assim, quando questionados se já estiveram licenciados por questões relacionadas 

ao trabalho, os depoentes relataram:

Eu tive um pico hipertensivo, logo quando cheguei aqui, eu fiquei  
muito  tensa,  eu  achei  muito  difícil,  eu  achei  até  que  não fosse 
continuar, o estresse é muito grande, é um estresse muito grande,  
ninguém está tranquila aqui, não tem como ficar tranquilo.Eu tive  
uma hipertensão e tive que me afastar sim. (Depoente 1)

 Os desafios enfrentados pelos trabalhadores na adaptação ao posto de trabalho são 

gerados a partir de expectativas e também de medos, decorrentes da falta de conhecimento 

sobre  a  organização  e  os  ritmos  de  trabalho  além da  ansiedade,  referentes  ao  próprio 

contexto em que está inserido o seu posto e cargo de trabalho.

E, sobre isto, estudo realizado no HCTP, em 2004, mostrou que um dos problemas 

enfrentados pelos profissionais de enfermagem no início de suas atividades na instituição 

foi atribuído ao medo, pelo desconhecimento da estrutura e filosofia formal da instituição e 

a própria  história  que é atrelada à clientela atendida,  além da falta de um treinamento 

específico voltado para o esclarecimento de como se dão as atividades de enfermagem lá. 

O que ficou evidente no estudo foi que o medo referido pelos profissionais explica-

se,  em princípio,  pela própria  natureza humana, já que a necessidade de sobrevivência 

quando  o  indivíduo  é  submetido  a  situações  em  que  todos  os  personagens  são 

desconhecidos  e,  ainda  capaz  de  alguma  forma  ameaçá-lo,  passa  a  ser  o  principal 

propósito. Em se tratando de psicótico infrator num HCTP, essa ameaça se configura em 

agressividade,  violência,  hostilidade,  ambiente  de  tensão  entre  outros,  que,  real  ou 

imaginária, condiciona o comportamento do sujeito.

A respeito de trabalho e medo, Dejours destaca que está presente em todos os tipos 

de ocupações  profissionais,  inclusive em algumas categorias que são expostas a  riscos 

relacionados à integridade física, e descreve diversas características destes riscos, como 

risco exterior e na maioria das vezes, inerente ao trabalho, independente da vontade do 

77



trabalhador e o risco coletivo, quando o dano acomete o conjunto de trabalhadores. E, para 

continuar trabalhando apesar do medo, é preciso formular estratégias defensivas contra o 

sofrimento que ele impõe subjetivamente4.

Realmente,  é  difícil  dizer,  que  no  relato  a  seguir,  este  trabalhador  adoeceu  em 

decorrência do trabalho pois, em primeiro lugar, suas queixas ou sintomas são também 

apresentadas por boa parcela da população, ou seja, por pessoas que nunca entraram num 

HCTP, são acometidas pelas mesmas doenças. Porém, estudos relativos à síndrome geral 

da  adaptação  comprovam  que  certas  doenças  físicas,  entre  elas  as  cardiovasculares 

(hipertensão  e  diabetes),  as  digestivas  (gastrites  e  úlceras),  afecções  dermatológicas  de 

cunho inflamatório e as musculares podem se desenvolver em decorrência de pressões do 

ambiente e do esforço do organismo em adaptar-se60. 

O porquê surge uma doença e não outra depende das diferenças individuais que são 

determinadas pela história de vida da pessoa e de suas vulnerabilidades condicionadas pela 

genética e por sua constituição 59. 

Até hoje eu não tirei licença relacionada ao trabalho, mas eu estou  
obeso, diabético e hipertenso, uso vários tipos de remédios para o  
tratamento [...](Depoente 4)

Assim, as somatizações não são raras em processos de adoecimento no trabalho, 

com vistas  a dar conta  da energia pulsional excedente que não encontra uma descarga 

adequada no trabalho e que, portanto, transborda para o corpo em forma de perturbações 

orgânicas (psicodinâmicas). Talvez estas manifestações apresentadas por este trabalhador, 

estejam sinalizando sua dificuldade em lidar com aspectos inerentes à sua atividade no 

HCTP.

Um paciente  meu se  suicidou  e  eu  tive  um pico  hipertensivo  e  
depois o agravamento de uma trombose. (Depoente 8)

Tive um infarto em 2006 e para isto obviamente um dos fatores  
predisponentes é o estresse, pode ter alguma coisa haver talvez.  
(Depoente 10)

Não importa o grau de instrução das pessoas, elas sempre acham que condições de 

trabalho adversas, vivenciar situações limítrofes no dia-a-dia de trabalho, fazem parte da 

conjuntura institucional e que são inerentes ao trabalho ou ao ambiente, como relata a fala 

a seguir:
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Não, mas de vez em quando, com algum aborrecimento, que isso é  
normal em qualquer ambiente de trabalho, a pressão melhora e  
piora. (Depoente 14)

A fala a seguir é de uma funcionária que apresentou um surto psicótico no plantão e 

precisou ser atendida pelo médico psiquiatra da unidade. Esta funcionária já exercia sua 

função de auxiliar de enfermagem há 20 anos e trabalhava na unidade há 15 e juntamente 

com  outros  relatos  da  mesma  apresentados  neste  estudo,  nos  dá  indícios  do  que  a 

organização do trabalho no HCTP pode ter ocasionado à saúde mental da trabalhadora, 

sobre o que Dejours afirma quando diz que não há neutralidade do trabalho diante da saúde 

mental do trabalhador. 

Já, fiquei de licença médica por três anos .[...] Precisei começar o 
tratamento com a psicóloga, porque eu já estava ficando doida,  
com vontade de me matar, porque eu me forçava a sair sozinha,  
mas eu ficava ansiosa com medo de estar saindo. Se eu estivesse  
em lugar abafado, eu tinha que abrir a janela para poder entrar 
ar,  pois  eu  me sentia  sufocada como se  eu  fosse  morrer,  se  eu  
passasse por uma passarela para não atravessar a rua, eu tinha  
vontade de me jogar. E o perito achando que eu já estava boa para  
voltar. Hoje eu continuo tomando minhas medicações, eu acho que 
já estou até dependente delas, porque o dia que eu não tomo, o  
meu sonho se torna coisa de terror e mesmo tomando, às vezes  
tenho  muitos  pesadelos,  tudo  com  a  unidade,  com  o  pessoal  
superior (chefia), os detentos. Hoje o meu eu está mais ou menos  
bem, porque eu estou na balança um dia eu estou bem outro dia eu  
estou trêmula. (Depoente 15) 

O relato é impressionante, e dá uma noção exata de como começou o seu processo 

de sofrimento psíquico e como o ambiente e a organização do trabalho foram peças-chaves 

neste processo. Portanto, este ocorrido corrobora o que a psicopatologia do trabalho define 

como carga psíquica do trabalho, a qual tem dois aspectos estudados: a organização do 

trabalho, cujo papel central na determinação do sofrimento mental; o segundo diz respeito 

à  liberdade  como  condição  necessária  à  estabilidade  psicossomática.  O  relato  mostra 

também a falta de uma intervenção por parte da equipe dirigente no sentido de minimizar 

os danos a saúde desta trabalhadora; o que no início era apenas sofrimento culminou em 

adoecimento, com necessidade de intervenção psiquiátrica no final. 

Diante do exposto, fica claro que o trabalho, enquanto espaço de confronto entre o 

indivíduo (suas crenças,  seus  valores  e suas concepções)  e  o social,  é  permeado pelas 
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condições  concretas  para  sua  realização,  sua  organização  e  pelas  diferentes  formas  de 

concebê-lo, o que se reflete na saúde dos trabalhadores. Conhecer todos os aspectos que 

envolvem a organização do trabalho e sua execução é um excelente meio de contribuir para 

uma análise que açambarca com profundidade a complexidade dos serviços, detectando 

não apenas os problemas na operacionalização das tarefas e suas implicações psíquicas, 

mas as possíveis formas de superá-los.

Em situações  onde  não  há  margem de  manobra,  onde  o  trabalhador  não  pode 

contribuir com sua experiência e seu saber-fazer, ou não consegue realizar seu trabalho de 

acordo com seus princípios e crenças, ele está impedido de transformar o sofrimento em 

ações significativas que o levem ao prazer. Nesse caso, o trabalho pode se constituir em 

fator  considerável  de  geração  de  sofrimento  patogênico,  de  desequilíbrio,  de  doenças 

físicas e mentais10. 

Lacman¹  declara,  no  que  diz  respeito  aos  recursos  humanos,  que  o  sofrimento 

excessivo reflete-se na qualidade do trabalho realizado e o adoecimento do trabalhador 

significa  custos  adicionais  para  o  sistema de saúde,  em função dos  afastamentos  e  da 

rotatividade de profissionais. 

5.1.4. A interdisciplinaridade como estratégia para o trabalho em ambiente confinado 

do Sistema Penal

Esta  categoria  mostra,  através  dos  depoimentos,  a  necessidade  de  um trabalho 

articulado entre as equipes que atuam no HCTP, para a realização de um trabalho pautado 

na interdisciplinaridade e na ajuda mútua, com vistas a realização de um atendimento de 

qualidade  e  eficaz  a  clientela  em  questão.  E  fica  evidente,  também,  que  a 

interdisciplinaridade toma a conotação de um trabalho interligado, ou seja, um complexo, 

um emaranhado que teria como função a coesão entre os profissionais de todas as áreas 

que ali atuam, no sentido não só de atender à clientela, mas também com a finalidade de 

segurança e proteção de seu aparelho físico e psíquico. Assim, o trabalho interdisciplinar é 

proposto  como  forma  de  dar  conta  da  amplitude  e  da  complexidade  que  envolve  a 

assistência nesse campo. 

Portanto,  o problema-chave é  o de um pensamento que una,  por isso a palavra 

complexidade, a meu ver, é tão importante, já que complexus significa o que é tecido junto, 
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o que dá uma feição à tapeçaria. O pensamento complexo é o pensamento que se esforça 

para unir, não na confusão, mas operando diferenciações 55.

 Por relacionamento profissional, entende-se a relação entre indivíduos dentro da 

equipe  de  assistência,  tanto  nas  relações  como um todo,  como nos  comportamentos  e 

atitudes  individuais.  Desse  modo,  a  prática  interdisciplinar  envolve  o  planejamento  e 

execução da assistência ao paciente de maneira integrada entre os profissionais de saúde 

envolvidos 24. 

Algumas  recomendações  sobre  a  prática  interdisciplinar  foram  registradas  no 

relatório  do  IOM e,  entre  elas,  a  de  que  as  organizações  de  saúde  devem apoiar  um 

trabalho  interdisciplinar,  por  meio  da  implementação de mecanismos,  como discussões 

interdisciplinares, visitas em conjunto a pacientes, treinamento sistemático, bem como a 

sensibilização  dos  profissionais  de  saúde  sobre  a  importância  de  uma  assistência 

interdisciplinar para a obtenção de melhores resultados aos pacientes 24.

Além disso, as características pessoais dos profissionais também concorrem para a 

boa prática  interdisciplinar,  uma vez que compõem a capacidade  dos  indivíduos  de se 

relacionarem uns com os outros23.

Assim, o HCTP, por ter características tão diferenciadas de outras instituições e por 

atender uma clientela que não demanda apenas a prestação de um atendimento de saúde, 

mas sim ter  uma demanda voltada também para necessidades sociais e pessoais, que o 

profissional de enfermagem, não terá como dar conta.  Por isso não poderá existir  aí  a 

fragmentação  do  serviço,  nem a  demasiada  especialização  das  áreas,  e  sim há  que  se 

conceber um trabalho em conjunto, onde a interdisciplinaridade seja a mola-mestra para 

que tanto profissionais quanto pacientes sejam beneficiados. E sobre isto a fala a seguir 

mostra que:

Eu gostaria  que  os  profissionais  das  outras  áreas  interagissem 
mais  com  a  enfermagem  e  aqui  se  colocasse  em  prática  a  
multidisciplinaridade,  isto  teria  que  ser  feito,  é  tudo  muito  
individualizado,  então  esse  fracionamento  no  cuidado,  no 
tratamento do paciente acaba não dando em nada [...]  (Depoente 
1)

A depoente declara seu desejo de trabalhar na instituição em conjunto com as outras 

equipes, ela defende que o trabalho de enfermagem isolado dos demais profissionais de 

saúde que ali atuam corre o risco de não dar em nada, ou seja, poderá não ter o mesmo 
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resultado que se realizado de forma integrada às outras disciplinas. Na intencionalidade de 

ativar o processo da integralidade, deparamo-nos com a complexidade de integrar sujeito –

objeto,  teoria-prática,  saber-fazer,  pessoal-público,  privado-público,  local-global, 

individual-coletivo. Para isto, torna-se necessária uma permeabilidade entre as fronteiras 

disciplinares que incorpore a multidimensionalidade dos sujeitos e dos contextos 60.

Desta  forma,  a  equipe  multidisciplinar  favorece  a  reflexão  sobre  o  papel 

profissional e o processo de trabalho no interior das instituições, através dos espaços de 

diálogos e percepções sobre as atividades e as dificuldades na integralidade das ações60.

A falta de união entre os profissionais de saúde que aqui atuam. 
(Depoente 5)

A respeito  da fala  acima,  Morin  declara  que as  disciplinas  se  fecham e não se 

comunicam umas com as outras, os fenômenos são cada vez mais fragmentados, e não se 

consegue conceber a sua unidade. e que cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer 

sua soberania territorial e, à custa de algumas magras trocas, as fronteiras confirmam-se 

em  vez  de  se  desmoronar.  Portanto  é  preciso  ir  além,  é  preciso  fazer  a 

transdisciplinaridade. E coloca que a ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido 

transdisciplinar. Assim, a transdiciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras 

disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa13. 

Realmente  que  o  trabalho  fosse  interdisciplinar,  que  as  equipes  
aprendessem a trabalhar em conjunto. (Depoente 8)
 

O  que  se  observa  a  partir  das  falas  é  que  a  articulação  dos  trabalhadores 

especializados não é problematizada, não havendo portanto a iniciativa por parte da equipe 

dirigente  em instituir  ou  elaborar  uma  proposta  que  vise  à  prática  interdisciplinar  na 

instituição. 

Essas  reflexões  sobre  os  processos  de  trabalho  na  saúde  demonstram  que  sua 

organização  pode  ser  produtora  tanto  de  saúde  como de  adoecimento.  A autonomia  e 

responsabilidade  institucional  e  a  coparticipação  dos  trabalhadores  na  construção  da 

integralidade estão interligadas ao modelo de gestão60. 

[...]  e também não há interação entre outros setores da unidade,  
fica todo mundo individualizado, cada um por si, eu acho que isso  
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prejudica muito o trabalho,  acho que se  houvesse uma atuação 
mais conjunta facilitaria. (Depoente 13)

A complexidade do processo de trabalho no HCTP configura-se também na falta de 

interação entre as equipes, na não existência de um trabalho interdisciplinar e até mesmo 

no isolamento entre os setores de trabalho. Com isso, a construção desse saber conjunto, 

interdisciplinar, é tarefa filosófica cuja dimensão consistiria na integração do conhecimento 

e na busca de elementos gerais e comuns de cada disciplina e seus limites43.

Por  toda  parte  reconhece-se a  necessidade  de  interdisciplinaridade,  esperando o 

reconhecimento da relevância da transdisciplinaridade,  seja para o estudo da saúde,  da 

velhice, da juventude, das cidades. E que a transdisciplinaridade só é uma solução no caso 

da reforma do pensamento13.

É preciso substituir um pensamento que separa por um pensamento que une, e essa 

ligação exige a substituição da causalidade unilinear e unidimensional por uma causalidade 

em circulo e multirreferencial, assim como a troca de rigidez da lógica clássica por uma 

dialógica capaz de conceber noções ao mesmo tempo complementares e antagônicas; que o 

conhecimento da integração das partes num todo seja completada pelo reconhecimento da 

integração do todo no interior das partes13.

Sabemos cada vez mais que as disciplinas se fecham e não se comunicam umas 

com as outras. Os fenômenos são cada vez mais fragmentados, e não se consegue conceber 

a sua unidade. Cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer sua soberania territorial, 

e à custa de magras trocas, as fronteiras confirmam-se em vez de desmoronar13.

Neste ínterim, uma depoente coloca que:

[...]  eu  gostaria  de  sentar  e  ser  ouvida  pela  equipe  que  está  
atendendo  aquele  paciente,  pois  você  quer  fazer  alguma  coisa  
melhor  para  ele,  porque  é  você  que  convive  com  ele  24h  [...]
(Depoente 5)

A depoente sinaliza  para a  necessidade  que sente  de  ter  um espaço de atuação 

efetiva enquanto enfermeira, que, segundo ela, apenas os demais profissionais realizam o 

atendimento enquanto participantes da equipe técnica, tendo em vista que nem sempre os 

profissionais  de  enfermagem  estão  presentes  nas  decisões  inerentes  ao  tratamento  do 

paciente, embora sejam estes profissionais que ficam responsáveis por eles no decorrer de 

todo o período de internação.
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Este  depoimento  remete  à  importância  de  valorização  do  profissional  de 

enfermagem,  pois  este  permanece  cuidando  dos  pacientes  durante  todo  o  período  de 

internação,  realiza procedimentos,  dentre outros,  no entanto,  não tem poder de decisão 

sobre o tratamento. Fator este que também gera desgaste no profissional, por não ter sua 

opinião respeitada ou considerada.

 Nesta  vivência,  Dejours  infere  que  é  do  contato  forçado  com  uma  tarefa 

desinteressante que nasce uma imagem de inutilidade. A falta de significação, a frustração 

narcísica, a inutilidade dos gestos, formam ciclo por ciclo, uma imagem narcísica pálida, 

feia, miserável. Outra vivência não menos presente do que a da indignidade, o sentimento 

de inutilidade remete primeiramente à falta de qualificação e de finalidade do trabalho. 

5.1.5. A educação permanente como ferramenta para a qualidade da assistência de 

enfermagem no HCTP

Nesta  categoria  são  discutidos  os  princípios  da  educação  permanente,  o  papel 

fundamental que esta tem no desenvolvimento da prática profissional e a conotação que ela 

toma para a equipe de enfermagem do HCTP.

Portanto,  o  estudo  mostra  em  seu  desenvolvimento  que  muitos  dos sujeitos 

começaram a trabalhar no HCTP sem um treinamento ou curso específico sobre o Sistema 

Penal e a unidade para a qual estavam sendo destinados, e isto causou muitos transtornos a 

alguns. 

Nesta categoria, portanto, ficou evidenciado a partir das falas que os trabalhadores 

ainda se queixam da falta de um curso de capacitação, treinamento em serviço e que eles se 

sentem muitas vezes desmotivados e desvalorizados por causa disto.

[...] E acho que não há estimulo de melhorar o trabalho aqui, nós não  
vemos valorização, não vejo incentivo, não tem um apoio, não é feito  
um trabalho de capacitação. (Depoente 13)

No  contexto  atual,  a  educação  em  saúde  funciona  como  instrumento  de 

transformação social que coloca a cultura no centro de seu processo, possibilitando atuar 

sobre a representação da comunidade, para sobre ela agir. Nesse modelo busca-se propiciar 
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aos profissionais e clientela os recursos para conhecer, compreender e agir na sociedade 

para que se emancipem61. 

O  traço  original  da  educação  deste  século  é  o  deslocamento  de  enfoques  do 

indivíduo para o social, para o político e para o ideológico/ético. A pedagogia institucional 

é  um exemplo  disso.  A experiência  de  mais  de  meio  século  de  educação  dos  países 

socialistas  também o  testemunha.  A educação,  no  século  XX,  tornou-se  permanente  e 

social. Entretanto, as idéias universalmente difundidas, entre elas é a de que não há idade 

para se educar, de que a educação se estende pela vida e que ela não é neutra62 . 

A proposta  de  educação  permanente  foi  desenvolvida  como  estratégia  para  se 

alcançar o desenvolvimento da relação entre o trabalho e a educação. Parte do pressuposto 

de que o conhecimento se origina na identificação das necessidades e na busca de solução 

para  os  problemas  encontrados,  sendo  válidos  na  solução  dos  problemas  tanto  o 

conhecimento científico como o popular.  Nessa perspectiva,  a atividade do trabalhador 

pode  ser  o  ponto  de  partida  de  seu  saber  real,  determinando,  dessa  maneira,  sua 

aprendizagem subsequente61. 

Outra questão colocada foi a transferência de trabalhadores de outras unidades sem 

receberem um treinamento ou até mesmo terem o desejo de vir para a unidade, este fato de 

acordo com a fala a seguir acaba sendo negativa para o serviço.

Maior oportunidade e tempo para uma qualificação, que ao longo 
desses 10 anos não se teve ainda. (Depoente 12)

Treinamento,  uma  coisa  mais  voltada  para  psiquiatria  [...]  
(Depoente 3)

O desafio da educação permanente é estimular o desenvolvimento da consciência 

nos  profissionais  sobre  o  seu  contexto,  pela  sua  responsabilidade  em  seu  processo 

permanente de capacitação. Por isso, é necessário rever os métodos utilizados nos serviços 

de saúde para que a educação permanente seja, para todos, um processo sistematizado e 

participativo, tendo como cenário o próprio espaço de trabalho, no qual o pensar e o fazer 

são  insumos  fundamentais  do  aprender  e  do  trabalhar. Educação  permanente:  uma 

ferramenta para pensar e agir no trabalho de enfermagem

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar 

se incorporam ao quotidiano das organizações e ao trabalho. Propõe-se que os processos de 
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capacitação dos trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde 

das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, tenham 

como objetivos a  transformação das práticas  profissionais  e da própria  organização do 

trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do processo de trabalho63. 

A Política  Nacional  de  Educação  Permanente  em Saúde  explicita  a  relação  da 

proposta com os princípios e diretrizes do SUS, da Atenção Integral à Saúde e a construção 

da  Cadeia  do  Cuidado  Progressivo  à  Saúde  na  rede  do  SUS,  onde  se  considere  a 

organização  e  o funcionamento  horizontal  dos  recursos,  das  tecnologias  e  da 

disponibilidade dos trabalhadores em saúde para garantir a oportunidade, a integralidade e 

a resolução dos processos de atenção à saúde, da gestão, do controle social e da produção 

social de conhecimento63.

O objetivo do Ministério  da Saúde é  a  construção  de uma política  nacional  de 

formação e desenvolvimento para o conjunto dos profissionais de saúde, principalmente 

por meio da constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde para o SUS.

Esta  iniciativa  objetiva  trabalhar  com  os  profissionais  de  saúde,  colocando  o 

cotidiano da prática no processo de formação, levando-os à problematização, à reflexão 

para agir em prol da mudança em parceria com a comunidade, à transformação das práticas 

profissionais  e  da  própria  organização  do  trabalho,  tomando  como  referência  as 

necessidades de saúde das populações e a organização da gestão setorial, tendo em vista 

que as mudanças no processo de educar em saúde só poderiam ocorrer com um novo olhar 

dos profissionais que executam as atividades de educação em saúde61. 
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CAPITULO VI
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término  do  estudo,  ficou  evidenciado  que  o  transitar  da  enfermagem entre 

mundos  distintos  como os  da  loucura  e  do  cárcere  é  um caminhar  profissional,  entre 

carências  ilimitadas,  e  campo  minado  no  que  diz  respeito  ao  trabalho  e  a  saúde  do 

trabalhador, embora em algumas situações, o que pareça ser um desafio, é na realidade, 

uma possibilidade de encontro com as mais heterogêneas clientelas, oportunidade que se 

tem para aquisição de novos conhecimentos, crescimento pessoal e profissional.

Neste estudo utilizei a minha própria vivência como profissional atuante no HCTP, 

na  qual  por  uma necessidade  de  entender  a  minha  prática  e  saber  se  o  ambiente  e  o 

processo de trabalho eram causadores  de adoecimento desses  profissionais,  busquei  na 

literatura pertinente sobre a questão tríplice do HCTP, isto é, a psiquiatria e o direito e a 

carga psíquica que poderia advir da organização do trabalho nesta instituição. 

Confirmou-se  que  o  HCTP  é  uma  instituição  de  caráter  ambíguo,  pois  tem 

finalidade de custodiar/tratar, e que encerra uma clientela marcada pela dupla exclusão: a 

secular imposta pela doença mental e a do delito praticado, configurando o seu grau de 

periculosidade. Esta problemática aponta desde logo para a polaridade do estatuto médico-

legal dos chamados loucos criminosos, habitantes de uma região estranha onde culpa e 

inocência parecem se defrontar com igualdade de forças. 

Nas falas dos depoentes emergiram cinco categorias, cujos dados confirmaram o 

questionamento inicial acerca da organização do trabalho e as repercussões na saúde do 

trabalhador de enfermagem. A saber: a organização do trabalho no HCTP; a enfermagem 

entre o cuidar e o custodiar - nesta categoria foi possível descrever como está organizado o 

trabalho de enfermagem nesta instituição e como este está condicionado às características 

da instituição, consequentemente sofrendo as influências do estigma enraizado na natureza 

da clientela atendida, estando o cuidado de enfermagem entre a ética da profissão e as 

limitações  de  um  sistema.  Os  limites  e  desafios  na  prática  do  cuidar  em  ambiente 

confinado  do  Sistema  Penal;  nesta  categoria  foi  possível  identificar  os  fatores  de 

vulnerabilidade  no  processo de  trabalho  da  enfermagem no HCTP,  que as  relações  de 

trabalho da equipe de enfermagem com os profissionais da segurança são de dependência e 

muitas vezes de entraves, comprometendo desta forma a realização dos cuidados e também 

repercutindo  na  saúde  do  trabalhador  de  enfermagem.  A  percepção  da  equipe  de 
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enfermagem acerca  dos  problemas  de  saúde  relacionados  ao  processo  de  trabalho  no 

HCTP; nesta categoria foi possível realmente constatar o que a psicopatologia do trabalho 

chama de carga psíquica do trabalho, uma vez que alguns trabalhadores relataram terem 

vivenciado  sofrimento  psíquico  no  decorrer  de  suas  atividades  laborais  no  HCTP.  A 

interdisciplinaridade como estratégia para o trabalho em ambiente confinado do Sistema 

Penal: esta categoria mostrou a necessidade de um trabalho articulado entre as equipes que 

atuam no HCTP, para a realização de um trabalho pautado na interdisciplinaridade e na 

ajuda mútua, com vistas à realização de um atendimento de qualidade em beneficio da 

clientela em questão. A educação permanente como ferramenta para a qualidade de vida e 

assistência  de  enfermagem no  HCTP:  nesta  categoria  são  discutidos  os  princípios  da 

educação permanente, o papel fundamental que esta tem no desenvolvimento da prática 

profissional e a conotação que ela toma para a equipe de enfermagem do HCTP.

Evidencia-se, através das categorias analisadas, que foi possível atingir os objetivos 

do estudo,  uma vez que pode ser constatado que o trabalho no HCTP não permite  ao 

trabalhador um espaço de liberdade, onde este possa atuar sobre a organização do trabalho 

de forma a adaptá-lo às suas necessidades e mesmo torná-lo mais congruente com seu 

desejo. Desta forma, logo que não haja mais a possibilidade de alterar a estrutura rígida do 

trabalho, começa então o domínio do sofrimento. Portanto, a organização do trabalho no 

HCTP é  causadora  de  sofrimento  psíquico,  fragilização  somática  em  decorrência  das 

características da instituição e da clientela atendida, que os entraves e situações limites 

enfrentados pelos profissionais faz com que estes entrem em processo de adoecimento. 

O diagnóstico situacional aponta para a necessidade de medidas urgentes voltadas 

para  a  definição  do  papel  do  HCTP na  sociedade  e  na  vida  daqueles  que  ali  estão 

guardados: os psicóticos-infratores, a revisão dos poderes que neles atuam e como estes 

estão  alicerçados  de  forma  a  cristalizar  qualquer  tentativa  de  mudança  de  paradigma, 

repensar a organização do trabalho a fim de que este se converta em possibilidades de 

criação e realização para o trabalhador e não de sofrimento. 

Neste contexto,  espero que as políticas públicas e os setores responsáveis pelas 

ações  em saúde  do  trabalhador  consigam cumprir  a  relevante  missão  que  lhes  deu  a 

Constituição  de  1988,  qual  seja,  proteger  a  saúde de  todos  os  trabalhadores  e  o  meio 

ambiente  do  trabalho,  fazendo  valer  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana 

trabalhadora, independente do vínculo de trabalho e dando acesso ao sistema de saúde e 
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segurança  no  trabalho  também  aos  trabalhadores  do  setor  carcerário,  os  quais,  pela 

especificidade do ambiente, estão expostos a um ambiente hostil, com risco real de adoecer 

ou sofrer outro dano qualquer. 

Ressalta-se também a necessidade de juntamente com os esforços do poder público 

através das ações em saúde do trabalhador, incentivar a realização de novos estudos sobre 

este assunto, pois permitirá que o tema da saúde do trabalhador do Sistema Penal tenha 

visibilidade e passe a fazer parte da agenda de assuntos do Ministério da Saúde e, quem 

sabe,  se  proponha  e  se  formule  uma  política  de  saúde  voltada  para  essa  parcela  de 

trabalhadores.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: CUIDADOS APRISIONADOS: repercussões na saúde do trabalhador 

de  enfermagem  do  Hospital  de  Custódia  e  Tratamento  Psiquiátrico.  Pesquisador 

Responsável: Geilsa Soraia Cavalcante Valente.

Instituição a que pertence o pesquisador: Universidade Federal Fluminense

Nome do voluntário: _______________________________________

Idade: _______ anos.

 O(A) Sr.  (  a)  está  sendo convidado a  participar  do projeto  de pesquisa:  CUIDADOS 

APRISIONADOS: repercussões na saúde do trabalhador de enfermagem do Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

A pesquisa aborda questões relacionadas à Saúde do trabalhador no que tange ao processo 

de trabalho e a interferência da saúde do profissional de enfermagem em instituição do 

sistema  Penal,  apresentando  as  formas  de  cuidar/cuidado  em  cárcere  configurando 

situações de periculosidade, e tem por objetivo identificar como o processo de trabalho de 

enfermagem no HCTP, pode interferir na saúde do profissional de enfermagem. Estudo de 

natureza qualitativa descritiva utilizando como instrumento de coleta de dados a entrevista 

semi-estruturada.  Não  serão  obtidas  cópias  gravadas  e/ou  imagens  das  entrevistas.  A 

participação é voluntária e confidencial, podendo ser retirada a qualquer tempo.

Eu, _______________________________________ RG n° ______________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. Niterói, _____ de ________________ de ___________.

Nome e assinatura do voluntário Nome e assinatura do responsável por 

     obter o consentimento. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DOS 

SUJEITOS

1. Sexo: ( ) masculino ( ) feminino 2. Idade: 

3. Estado Conjugal: ( ) solteiro ( ) casado ( ) viúvo ( ) divorciado/separado 

( ) outros __________

4. Tem filhos? ( ) não ( ) sim – Quantos? __________

5. Categoria funcional: 

 1. enfermeiro ( ) 2. técnico de enfermagem ( ) 3. auxiliar de enfermagem ( ) 

6. Há quanto tempo está trabalhando no HCTP? _______anos/meses

7. Atua em outra instituição de saúde? ( ) sim ( ) não.

8. Há quanto tempo é formado (a)? _______anos/meses

9. Tipo de vínculo empregatício:

10. Tem alguma formação em psiquiatria?

( ) sim 

 ( ) não

11. Fez algum atividade preparatória 
para trabalhar nesta unidade? 

 ( ) sim 

 ( ) não

12.Já fez algum curso de atualização pela instituição na área de saúde mental, delito e 
direito Penal? 

( )sim ( ) não. Quantas vezes? _____________________________________________

13. Em que turnos atua? ( ) manhã ( ) tarde ( ) noite

14. Qual a carga horária diária de trabalho no HCTP? ____________horas

15. Qual a carga horária semanal? _________horas
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APÊNDICE C- ROTEIRO DE ENTREVISTA

1- Como você escolheu trabalhar no HCTP?

2- Você diria que realiza seu trabalho aqui da mesma forma que em uma instituição extra-

muros?

3- Você já esteve de licença médica por questões relacionadas ao seu trabalho?

4- O que você apontaria como ponto dificultador de seu trabalho nesta instituição?

5- Você gosta de trabalhar aqui? Por quê?

6- O que você gostaria que fosse incluído em sua rotina de trabalho?

99



APÊNDICE D

                          

AÇÕES DE PROTEÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR DO HOSPITAL DE 

CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO

Mestranda: Fernanda Souza Santos 

Orientadora: Profª Drª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente
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APRESENTAÇÃO

A precarização  do  trabalho  é  consequência  perversa  do  conflito  entre  capital  e 

trabalho.  Nesta  conjuntura,  a  saúde  do  trabalhador  também é  atingida  e  constata-se  a 

necessidade  de  investigar  e  estabelecer  a  relação  do  adoecimento  mental  com  a 

organização do trabalho, desafio para o século XXI. Desta forma, este programa de ações 

de proteção à saúde do trabalhador tem como objetivo apresentar os principais agravos que 

acometem os trabalhadores do HCTP em decorrência da atividade laboral neste ambiente e 

as ações de proteção aos mesmos no sentido de intervir no processo de adoecimento ou 

evitar que ele aconteça. 

A saúde do trabalhador é tratada por extensa legislação em nosso país, contudo, esta 

legislação  ainda  é  insipiente  no  âmbito  do  trabalho.  Espera-se  que  a  leitura  deste 

documento e, mais ainda, que as ações aqui propostas sejam colocadas em prática, fazendo 

com que o trabalhador seja objeto e também ator de um processo que irá resguardar sua 

saúde física e mental dos efeitos da organização do trabalho em ambiente de cárcere. 
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CAPÍTULO  I

1. INTRODUÇÃO

O  trabalho  é  reconhecido  como  um  local  privilegiado  de  interação  social,  na 

medida em que oferece a possibilidade de partilhar experiências com os outros e implicar-

se  em  atividades  que  ultrapassam  o  interesse  individual.  Esse  processo  favorece  a 

aquisição  de  um status  social  e  uma  identidade  profissional  e  social,  que  inserem  o 

indivíduo em um número maior de redes sociais¹.

O trabalho também é, para o indivíduo adulto, uma das principais oportunidades de 

desenvolvimento identitário, que se dá através de um processo de confronto entre valores, 

formação, experiências individuais e os constrangimentos impostos pelo trabalhar e pelas 

relações que dele decorrem¹. 

Desta forma, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador considera que a saúde do 

trabalhador constitui um campo que objetiva a compreensão do processo saúde-doença dos 

grupos  humanos  em  sua  relação  com o  trabalho  e,  a  partir  daí,  procura  desenvolver 

alternativas que levem à transformação em direção à apropriação, pelos trabalhadores, da 

dimensão humana do trabalho. Dessa forma, a problematização da relação trabalho-saúde 

coloca no centro da análise o caráter social do processo saúde-doença e a necessidade de 

atendê-lo na sua articulação com o processo de produção².

O processo produtivo no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) 

ocorre  na  forma  do  cuidado  que  é  dispensado  ao  paciente  internado  em  unidade 

psiquiátrica do Sistema Penal, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. O HCTP 

é um hospital-prisão, estabelecimento penal, que visa assegurar custódia e tratamento do 

interno.  Tem,  na  essência,  seu  caráter  ambivalente  e  ambíguo,  uma  vez  que  agrupa 

características hospitalares,  como equipe de saúde,  enfermarias,  postos de enfermagem, 

salas de atendimento médico, oficinas terapêuticas e, ao mesmo tempo, características de 

presídio, simbolizado por todo um sistema de segurança composto por equipe de guardas, 

muros altos com arame, portões de ferro, grades em portas e janelas e cadeados³.

O trabalho de enfermagem no HCTP é permeado por questões limites, pelas quais o 

trabalhador  fica  exposto  a  uma  organização  do  trabalho  rígida,  que  não  permite 

flexibilizações, em virtude do caráter complexo do ambiente institucional, não sendo desta 

forma possível que o profissional ali atuante encontre uma margem de liberdade, na qual 

possa adaptar o trabalho às suas necessidades e possibilidades, e o prescrito tem que ser 
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posto em prática,  independente dos danos que isto possa acarretar a sua saúde física e 

mental.

Não somente o trabalho de enfermagem, mas também o de outros profissionais que 

atuam no HCTP, como é o caso dos agentes de segurança penitenciária, categoria que em 

seu processo de trabalho coloca-se entre dois extremos: o sistema e o detento, não tendo 

muitas vezes o aparato necessário para o cumprimento de suas funções. Destaca-se ainda 

que os ASPs convivem com uma situação ambivalente, fruto de suas atribuições e do fato 

de serem os trabalhadores que têm contato mais próximo com os detentos. Esta situação 

conflituosa pode determinar o aparecimento de transtornos mentais e emocionais.

Diante da realidade de trabalho e saúde destes trabalhadores, foram formuladas e 

aprovadas propostas de criação do Programa de Saúde Mental dos Agentes Penitenciários 

pelo Estado de São Paulo, através da Lei nº 12.622, de 25 de junho de 2007 e editada 

também como projeto de Lei sob o nº 193/2011, pelo governo do Ceará, a qual aguarda 

aprovação4. 

Desta forma fica claro que o trabalho no sistema carcerário pode ser gerador de 

sofrimento/transtorno  mental  nos  trabalhadores  que,  portanto,  precisam ser  sujeitos  de 

ações preventivas, ou seja, aquelas capazes de fornecer ao trabalhador condições dignas de 

trabalho 4.

CAPÍTULO II

2. LEGISLAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR

No Brasil, país em desenvolvimento, com uma economia em franco crescimento e 

com modos de produção que vão desde o uso da alta tecnologia ao da técnica artesanal, 

dependendo do espaço geográfico e do tipo de processo produtivo, tem-se nesta realidade 

de  crescimento  econômico  situações  bastante  controversas,  como o  grande  número  de 

trabalhadores informais, trabalho infantil, trabalho escravo e disparidade entre salários de 

mulheres e homens numa mesma função e a precarização dos vínculos de trabalho, das 

condições de trabalhos e garantias trabalhistas. No âmbito da legislação sobre a saúde do 

trabalhador, tem-se um avanço, por parte da construção destes mecanismos normativos, 

porém estas ainda não alcançam de forma efetiva os trabalhadores, os quais ficam expostos 
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às mais variadas condições precárias de trabalho.

A Portaria  nº  1.125/GM de 6  de  julho  de  2005 dispõe  sobre  os  propósitos  da 

política de saúde do trabalhador para o SUS e, em seu art. 1º estabelece que toda política 

de saúde do trabalhador para o SUS tenha por propósito a promoção da saúde e a redução 

da  morbi-mortalidade  dos  trabalhadores,  mediante  ações  integradas,  intra  e 

intersetorialmente, de forma contínua, sobre os determinantes dos agravos decorrentes dos 

modelos  de  desenvolvimento  e  processos  produtivos,  com a  participação  de  todos  os 

sujeitos sociais envolvidos5.

No art 2º  estabelece que as ações em saúde do trabalhador desenvolvidas pelo SUS 

sejam organizadas em todos seus níveis de atenção, a partir das seguintes diretrizes:  I - 

atenção  integral  da  saúde  dos  trabalhadores,  envolvendo  a  promoção  de  ambientes  e 

processos de trabalho saudáveis, o fortalecimento da vigilância de ambientes, os processos 

e agravos relacionados ao trabalho, a assistência integral à saúde dos trabalhadores e a 

adequação e ampliação da capacidade institucional5. 

 Neste sentido, a NOST-SUS, em seu Artigo 1º parágrafo VII define a saúde do 

trabalhador como um conjunto de ações de vigilância e assistência, visando à promoção, 

proteção,  recuperação  e  reabilitação  da  saúde  dos  trabalhadores  submetidos  a  riscos  e 

agravos  advindos do processo de trabalho e, em seu Art. 2º, define que  cabe aos Estados, 

ao Distrito Federal  e aos municípios  a execução de ações na área de saúde do trabalhador, 

considerando as diferenças de gênero; no Art. 7º recomenda ao Estado e ao município a 

revisão dos Códigos de Saúde, para contemplar as ações de saúde do trabalhador; no Art. 

8º  estabelece  que  compete  ao  Estado,  ao  Distrito  Federal  e  ao  município  estabelecer 

normas complementares, no seu âmbito de atuação, com o objetivo de assegurar a proteção 

à saúde dos trabalhadores6. 

As ações referidas por esta norma são perfeitamente necessárias aos trabalhadores 

e, se postas em prática, como se propõe, o ambiente de trabalho se tornaria sem dúvida 

mais saudável e produtivo.

Outra legislação específica são as  Normas Regulamentadoras, que  determinam a 

adoção de medidas de segurança e de medicina do trabalho, estipuladas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, que devem ser cumpridas por empresas privadas, públicas e órgãos 

públicos  da  administração  direta  e  indireta,  bem  como  pelos  órgãos  dos  Poderes 

Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 
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Trabalho.  Esta  legislação  é  melhor  aplicada  nos  vínculos  empregatícios  regidos  pela 

Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  (CLT),  embora  se  dirija  a  todos  os  âmbitos  de 

trabalho7. 

A Portaria  nº  777/GM, de 28 de abril  de 2004,  dispõe  sobre os  procedimentos 

técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de 

serviços  sentinela  específica,  no  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS  e,  em  seu  art.  1º,  

regulamenta a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador - acidentes e 

doenças relacionados ao trabalho – em rede de serviços sentinela específica, e no § 1º, 

define como agravos de notificação compulsória os Transtornos Mentais Relacionados ao 

Trabalho.  Esta portaria traz um dado importante, que é o transtorno mental atribuído ao 

adoecimento no trabalho,  relação que foi  negada por muitos anos pelos empregadores, 

governantes e chefias8 .

O trabalho no HCTP não permite ao trabalhador um espaço de liberdade, onde este 

possa atuar sobre a organização do trabalho, de forma a adaptá-lo às suas necessidades e 

mesmo torná-lo mais congruente com seu desejo. Desta forma, logo que não haja mais a 

possibilidade  de  alterar  a  estrutura  rígida  do  trabalho,  começa  então  o  domínio  do 

sofrimento.  Portanto,  a  organização  do  trabalho  no  HCTP é  causadora  de   sofrimento 

psíquico e  fragilização somática,  em decorrência  das  características da instituição e  da 

clientela  atendida,  uma  vez  que  os  entraves  e  situações-limites  enfrentadas  pelos 

profissionais fazem com que entrem em processo de adoecimento. 

Sendo assim, alguns temas foram encontrados no estudo que deu origem a este 

instrumento e serão portanto abordados aqui.

CAPÍTULO III

Quadro de apresentação das manifestações apresentadas pelos trabalhadores no HCTP e as 

ações propostas para a prevenção ou redução destas manifestações.

Manifestações Apresentadas Ações Propostas
Medo de violência física – 

O  medo  relativo  ao  risco  pode  ficar 
sensivelmente  amplificado  pelo  desconhecimento 
dos  limites  deste  risco  ou  pela  ignorância  dos 
métodos  de  prevenção  eficazes.  Além  de  ser  um 
coeficiente de multiplicação do medo, a ignorância 
aumenta  também  o  custo  mental  ou  psíquico  do 

• Oficinas terapêuticas – 

As  oficinas  terapêuticas  são  uma  das 
principais  formas  de  tratamento  que  podem  ser 
oferecidas  aos  trabalhadores.  Frequentemente,  é 
disponibilizado  mais  de  um  tipo  de  oficina 
terapêutica. Essas oficinas são atividades realizadas 
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trabalho.
No  HCTP,  o  medo  referido  pelos 

profissionais explica-se,  em princípio,  pela própria 
natureza  humana,  já  que  a  necessidade  de 
sobrevivência  quando  o  indivíduo  é  submetido  a 
situações  em  que  todos  os  personagens  são 
desconhecidos e, ainda capaz de por alguma forma 
ameaçá-lo passa a ser o principal propósito. Em se 
tratando  de  psicótico-infrator  num  HCTP,  essa 
ameaça  se  configura  em  agressividade,  violência, 
hostilidade  e  ambiente  de  tensão  que,  reais  ou 
imaginários,  entre  outros  fatores,  tendem  a 
condicionar o comportamento do sujeito. A ameaça 
que eles representavam para a equipe estava em sua 
própria  história  de  vida,  de  sua  doença  e  de  seu 
delito,  enfim,  estava  no  mito  que  a  loucura  lhes 
impunha.

em grupo,  com a presença e orientação de um ou 
mais profissionais, monitores e/ou estagiários 9 . 

Elas realizam vários tipos de atividades que 
podem  ser  definidas  através  do  interesse  dos 
usuários, das possibilidades dos técnicos do serviço, 
das necessidades, tendo em vista a maior integração 
entre os participantes, a manifestação de sentimentos 
e  problemas,  o  desenvolvimento  de  habilidades 
corporais,  a  realização  de  atividades  produtivas,  o 
exercício  coletivo  da  cidadania.  Um  dos  tipos  de 
oficinas que podem ser desenvolvidas no ambiente 
de trabalho são as  oficinas expressivas: espaços de 
expressão  plástica  (pintura,  argila,  desenho  etc.), 
expressão  corporal  (dança,  ginástica  e  técnicas 
teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e 
redação  de textos,  de peças  teatrais  e  de letras  de 
música), expressão musical (atividades musicais) 9 .

Medo de violência sexual – 

Este  medo  quase  palpável  está  na 
possibilidade  de  ser  agredido,  ser  refém,  receber 
ofensas  verbais  ou  sofrer  violência  sexual  e, 
concernente  à  última  questão,  nas  mulheres  esse 
medo era mais intenso, pois a população abrigada na 
instituição  era,  em  sua  totalidade,  composta  por 
homens aos quais não se permitiam visitas íntimas, 
portanto, muitos não tinham relações heterossexuais 
há muitos anos. A fragilidade e a inferioridade física 
eram fatores concretos que levavam as mulheres a 
sentirem-se vulneráveis.

• Oficinas Terapêuticas

• Grupos de Discussão – 

Criar  um  espaço  de  discussão,  onde  o 
trabalhador pudesse compartilhar  suas experiências 
e  seus  medos,  poderia  contribuir  para  que  este  se 
sentisse mais seguro e amparado.

Conversas  e  avaliações  em  grupo  sobre 
algum  tema  específico,  por  exemplo,  o  uso  de 
drogas,  de  álcool,  doença  mental,  violência.  A 
proposta dessas práticas consiste em criar um espaço 
para  além de  uma  clínica  voltada  para  o  trabalho 
com  viés  terapêutico,  mas  sim  político  e  ético, 
através  de  uma  intervenção  onde  o  discurso 
encarnado  se  tece  pelas  falas  dos  trabalhadores, 
independente do segmento onde estes atuem, e que 
também  se  amplia  em  um  movimento 
transdisciplinar, à medida que se processa em espaço 
aberto  a  todos  os  funcionários  atuantes  no HCTP, 
propiciando a polifonia nos modos de intervenção.

Depressão

A  depressão  foi  um  dos  transtornos 
psíquicos  citados  pelos  trabalhadores  de 
enfermagem  como  relacionado  ao  trabalho  no 
HCTP.As  enfermidades  psicossomáticas, 
psicológicas e psíquicas foram incluídas no âmbito 
das doenças ocupacionais. Além do ciclo originado 
da  relação  homem-máquina,  os  pesquisadores 
reconheceram que diversos outros fatores  no meio 
ambiente do trabalho podem afetar a saúde mental, 
tais  como:  relações  interpessoais  e  coletivas 
inerentes  à  própria  organização  do  trabalho, 
ambiente  físico  (ruído,  iluminação,  temperatura, 
intoxicação, disposição do espaço físico), forma do 
exercício do poder de comando na escala hierárquica 
e demais circunstâncias gerais referentes à própria 
manutenção do emprego 10.

• Oficinas Terapêuticas

• Grupos de Discussão 

• Ginástica Laboral – 
A Ginástica Laboral é uma atividade física 

orientada por um fisioterapeuta, praticada durante o 
horário  do expediente,  visando benefícios  pessoais 
no  trabalho.  Tem  como  objetivo  minimizar  os 
impactos  negativos  oriundos  do  sedentarismo  na 
vida  e  na  saúde  do  trabalhador.  Além  disso,  traz 
grandes  benefícios  para  as  empresas,  motivo  pelo 
qual essa atividade é estimulada e implementada por 
muitas organizações. 

Os  benefícios  dependem  diretamente  do 
tipo de trabalho realizado. A maioria dos exercícios 
tenta diminuir o efeito da solicitação constante a que 
é submetido um trabalhador ao executar determinada 
tarefa,  seja  ela  uma  tarefa  física  ou  não.  Desse 
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modo, trabalhadores que utilizam os músculos para 
manejar  instrumentos,  ferramentas  ou  produtos 
podem  ser  beneficiados  por  um  programa  de 
atividades  para  trabalhadores  braçais.  Além  disso, 
promove a sensação de disposição e bem-estar para 
a jornada de trabalho, redução da sensação de fadiga 
no final  da jornada, contribui  para a  promoção da 
saúde  e  da  qualidade  de  vida  do  trabalhador  e 
propicia,  através  da  realização  dos  exercícios, 
características  preparatórias,  compensatórias  e 
relaxantes no corpo humano.

Com relação aos benefícios psicológicos, a 
Ginástica  Laboral  promove  motivação  por  novas 
rotinas, melhora do equilíbrio, da auto-estima e da 
auto-imagem,  e  desenvolvimento  da  consciência 
corporal. Também combate as tensões emocionais e 
promove melhora na atenção e na concentração das 
atividades desempenhadas 11 . 

• Acompanhamentos por equipe de 
saúde mental

Uso abusivo de álcool e outras drogas

Neste contexto, é importante esclarecer que 
o uso abusivo de álcool é um dos problemas mais 
sérios de saúde pública no mundo inteiro. Apesar de 
estudos  científicos  destacarem o  consumo abusivo 
do álcool  como causa  de  desemprego,  o  contrário 
também tem sido evidenciado de modo consistente; 
ou  seja,  o  desemprego  levando  ao  aumento  do 
consumo de álcool e ao risco de desenvolver abuso 
ou dependência alcoólica 12 .

Outros  fatores  no  ambiente  de  trabalho 
também podem contribuir para o uso do álcool. Por 
exemplo,  diversos  estudos mostram que o estresse 
tem um papel importante na relação entre álcool e 
trabalho,  sendo que  os  trabalhos mais  estressantes 
(posições  com  maiores  responsabilidades) 
influenciariam mais  o  uso  de  álcool  e  transtornos 
relacionados (abuso e dependência).  Além disso, o 
alcoolismo provoca alterações nos diversos sistemas 

orgânicos,  reduz  a  produtividade  no  trabalho  e 
prejudica o relacionamento com a família, podendo 
levar o indivíduo ao desemprego e à desagregação 
familiar 12 . 

• Oficinas Terapêuticas

• Grupos de Discussão 

• Ginástica Laboral 

• Acompanhamentos por equipe de 
saúde mental – 

A equipe de saúde mental deve organizar-se 
para  acolher  os  trabalhadores,  desenvolver  os 
projetos  terapêuticos,  trabalhar  nas  atividades  de 
reabilitação psicossocial, compartilhar do espaço de 
convivência  do  serviço  e  poder  equacionar 
problemas  inesperados  e  outras  questões  que 
porventura  demandem  providências  imediatas, 
durante  todo  o  período  de  funcionamento  da 
unidade.

• Postos de trabalho em consonância 

• com os princípios da ergonomia

Suicídio

A incompreensão,  a  negação  das  relações 
entre  suicídios  com  as  questões  relacionadas  ao 
trabalho,  o  não  entendimento  da  determinação  do 
trabalho  sobre  a  saúde  mental,  podem  ser 
considerados  como  fatores  que  desmobilizam  as 
pessoas, reduzindo as possibilidades de se construir 
ações políticas que pudessem rumar para a mudança 
dessas realidades. 

Ficou evidenciado através do estudo que o 

Oficinas Terapêuticas

Grupos de Discussão 

Ginástica Laboral 

Acompanhamentos por equipe de saúde 
mental – 

Postos de trabalho em consonância com os 
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ambiente e a organização do trabalho no HCTP são 
causadores  de  sofrimento  psíquico  para  os 
trabalhadores. Há que pensar que estes profissionais 
podem desenvolver um transtorno mental, como, por 
exemplo, uma depressão, um surto psicótico, e que 
este, de acordo com a literatura pertinente, é fator de 
risco para o suicídio. 

Tudo isso mostra que é necessário avançar 
muito  na  questão  de  saúde  do  trabalhador,  em 
especial  no  que  diz  respeito  aos  seus  aspectos 
psíquicos 13 .

A ergonomia passa então a fazer parte  da 
legislação  brasileira,  intitulada  norma 
regulamentadora  17,  (NR17)  do  Ministério  do 
Trabalho  e  Emprego,  que  visa  estabelecer 
parâmetros que permitam a adaptação das condições 
de  trabalho  às  características  psicofisiológicas  dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo 
de  conforto,  segurança  e  desempenho  eficiente, 
sendo estes: as condições de trabalho, que incluem 
aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 
descarga  de  materiais,  ao  mobiliário,  aos 
equipamentos e às condições ambientais do posto de 
trabalho e à própria organização do trabalho  14. 

princípios da ergonomia.
A  proposta  da  ergonomia  é  aliar  a 

construção da saúde com os objetivos e as condições 
da  produção,  transformando-os  e  adequando-os  às 
características humanas, sem perder de vista que as 
ações  de  trabalho  têm  como  objetivo  principal 
realizar  algo útil  e que seja  bem avalizado no diz 
respeito ao estado da arte das profissões¹.  

Infelizmente, sabe-se que a demanda para a 
ergonomia acontece depois, isto é, muito depois que 
a produção já começou e já foram identificados os 
aspectos negativos para a saúde e para a produção. 
Nestes  casos,  o  espaço  para  a  atuação  fica  muito 
mais  restrito  e  as  possibilidades  de  transformação 
ficam, muitas vezes, reduzidas e mais custosas¹.   

Um  aspecto  relevante  desta  abordagem  é 
que  o  processo  em si  deve  ser  considerado  como 
possibilidade para que os atores envolvidos possam, 
através de sua participação no processo de análise e 
construção  de  soluções,  apropriar-se  de  diferentes 
conhecimentos,  enriquecer  seus  pontos  de  vista  e 
refletir sobre suas próprias atividades, seja no nível 
individual ou na dimensão coletiva do trabalho¹.

CAPÍTULO V

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a conclusão do estudo sobre a relação organização do trabalho X saúde do 

trabalhador foi possível constatar que o trabalho nesta unidade é causador de sofrimento 

psíquico no trabalhador e foi  possível também listar  as manifestações apresentadas por 

estes em sua dinâmica de trabalho no HCTP, e com estes resultados permitiram traçar 

ações de proteção à saúde dos trabalhadores de enfermagem e demais profissionais que ali 

atuam. 

Trabalhar no sistema carcerário é estar diretamente ligado com aqueles indivíduos 

que a sociedade repudiou, ou porque o sujeito cometeu um crime hediondo, ou porque 

roubou um pão, ou ainda porque a loucura o levou a cometer um ato insano. Ou seja, é 

trabalhar com o que deu errado na organização social, com aquilo que mancha a imagem 

de uma sociedade “organizada”. Portanto, o trabalhador do Sistema Penal, além de ter de 

resistir às pressões da organização do trabalho neste ambiente, ainda precisa manejar as 

carências e necessidades desta população duplamente excluída.    
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Desta forma, as ações aqui propostas têm como objetivo a inserção do trabalhador 

de  enfermagem  do  HCTP,  em  uma  política  de  saúde  especificamente  voltada  para  o 

trabalho  em situação  de  cárcere,  que  possa  tornar  o  seu  ambiente  de  trabalho  menos 

danoso, em que se possa agir de forma criativa e construtiva.  

Neste sentido, as ações de proteção encontram-se dentro das ações de prevenção e 

são direcionadas principalmente a proteger o aparelho psíquico do trabalhador no que ele 

tem  de  mais  vulnerável:  as  vivências  subjetivas  do  dia-a-dia  de  trabalho.  Existem 

discussões acerca da promoção da saúde dos trabalhadores no SUS, em que já se reconhece 

que aquele que cuida precisa ter um aparato de condições que lhe possibilitem a execução 

do seu trabalho, de forma que ele também se sinta cuidado pelo sistema de saúde.
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