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Resumo 

As fragilidades da concepção dos processos de trabalho e das estratégias de gestão 

orçamentária, de recursos humanos e de materiais no sistema prisional fluminense 

comprometem o alcance de sua missão institucional. O objetivo do trabalho foi analisar a 

concepção e execução dos programas e ações de saúde e educação prisionais e também das 

estratégias de recursos humanos em saúde, estabelecendo como objeto de pesquisa o Sistema 

Prisional Fluminense. Verificou-se a metodologia adotada na concepção desses programas e 

ações de reinserção social de presos contribui para a efetividade do sistema prisional. 

Concluiu-se que os programas, as ações e os serviços de saúde e educação prisionais não 

gozam da atenção e prioridade necessárias à garantia da efetividade do processo de reinserção 

social de presos e presas. 
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1 - Introdução 

 

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro-

SEAP é responsável pelas políticas de tratamento prisional na administração pública 

fluminense. Sob seus cuidados encontram-se aproximadamente 41 mil presos (RIO DE 

JANEIRO, 2013). Sua função é devolver à sociedade indivíduos que tenham condições de 

retornar ao convívio social. 

Para tanto, a Lei Federal nº 7.210 de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de 

Execução Penal – LEP, estabelece que o processo de tratamento prisional deve contar com 

programas e ações governamentais que devem ser desenvolvidos em três áreas e de forma 

sistêmica: saúde prisional, assistência educacional e trabalho prisional. Estas áreas de atuação 

são complementadas por outras funções que suportam o processo de reinserção social da 

pessoa presa: a assistência jurídica, a assistência religiosa e a assistência material (BRASIL, 

1984).  

Para fins de realização da presente pesquisa, estas áreas de atuação exigidas pela LEP 

foram classificadas em dois grupos: funções essenciais, que inclui a assistência educacional, a 

saúde e educação prisionais e pelas atividades complementares, estas compostas por 

programas e ações governamentais de assistência religiosa, jurídica e material 

(REGINALDO, 2015). 
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Relativamente às atividades complementares, a assistência jurídica é de 

responsabilidade da Defensoria Pública Estadual e corresponde à constituição de advogados 

aos presos e internados que não disponham de recursos financeiros para constituí-los; a 

assistência material é de responsabilidade da SEAP e inclui a oferta de alimentação, vestuário 

e instalações higiênicas e, por fim, a assistência religiosa, com liberdade de culto, será 

prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados 

no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa (BRASIL, 1984). 

As funções essenciais ao processo de reinserção social da pessoa presa correspondem 

ao objeto de estudo do presente trabalho, tanto porque suas atividades são nucleares para a 

garantir o retorno efetivo da pessoa presa ao convívio em sociedade, quanto pela relação 

sistêmica que deve existir entre os programas e ações desenvolvidos nas funções que a 

integram.  

Assim, área de saúde prisional deve contar com programas e ações que conferiram 

condições físicas e psicológicas para que a pessoa presa possa participar dos programas de 

assistência educacional e de trabalho prisional. Estes programas de assistência educacional 

são compostos por atividades de instrução básica (ensino fundamental e médio regulares) e 

qualificação profissional (ensino profissionalizante).  Por sua vez, os programas de trabalho 

prisional envolvem tanto a capacitação técnica quanto a inclusão do preso no mercado de 

trabalho. É dessa forma que se estabelece uma relação sistêmica entre as atividades que 

integram as funções essenciais (RIO DE JANEIRO, 2015). 

Nesse diapasão, o tratamento prisional, ou seja, o processo de reinserção social de 

presos, inicia-se com os programas de saúde. Isto porque em virtude da relação sistêmica 

existente entre as ações das funções essenciais de tratamento prisional, uma vez saudáveis 

física e psicologicamente, aumenta-se a probabilidade de bons resultados dos presos que 

participam dos programas de educação e qualificação profissional. A partir de então, eles 

estarão aptos a realizarem os programas de trabalho prisional e de se inserirem no mercado de 

trabalho, encerrando-se o ciclo de ações de reinserção social (REGINALDO, 2015).  

Na figura a seguir é possível é possível verificar essa relação sistêmica entre as 

funções essenciais e a relação entre estas e as atividades complementares no processo de 

reinserção social da pessoal presa. 
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FIGURA 1: Funções essenciais e complementares à reinserção social da pessoa presa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Lei de Execução Penal 

As atividades de saúde prisional são essenciais ao processo de reinserção social da 

pessoa presa enquanto estratégia e função de gestão penitenciária. As respectivas ações e 

serviços de saúde prisional incluem, dentre outras, as ações e serviços de psicologia, de 

odontologia e de assistência social,  os quais se estendem ao preso e à sua família com vistas 

ao fortalecimento e manutenção do relacionamento familiar e busca por maior efetividade no 

processo de reinserção social do preso (REGINALDO, 2015). 

Por isso, a adequada gestão dos recursos humanos, tecnológicos e orçamentários em 

saúde prisional impactará diretamente a qualidade e eficácia das iniciativas e atividades das 

demais funções essenciais, quais sejam, assistência educacional e trabalho prisional. 

Consequentemente, todo o processo de reinserção social da pessoa presa é influenciado pela 

adequação, eficiência, eficácia ou não da gestão dos serviços saúde prisional (RIO DE 

JANEIRO, 2015). 

Dessa forma, é necessária a realização de programas e ações das funções essenciais de 

tratamento prisional, cujas ações sejam desenvolvidas com objetivos e resultados integrados, 
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permitindo a realização de projetos e atividades que concorrerão para um mesmo fim 

(REGINALDO, 2015).  

Em sua concepção, os programas governamentais de tratamento prisional devem 

considerar a alocação de recursos orçamentários, humanos e materiais suficientes ao 

adequado desenvolvimento de suas ações e à garantia da eficácia e efetividade desses 

programas. Se os recursos humanos empregados nos serviços de saúde prisional são 

incompatíveis qualitativa e quantitativamente com a demanda e se os recursos materiais e 

tecnológicos necessários ao desempenho dos serviços não são providos pelos gestores 

públicos, todo o sistema de reinserção social do preso fica comprometido (RIO DE 

JANEIRO, 2015). 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar a concepção e execução dos 

programas e ações de saúde e educação prisional e também das estratégias de recursos 

humanos em saúde prisional estabelecendo como objeto de pesquisa o Sistema Prisional 

Fluminense. Como objetivos específicos, foram definidos: 

a) Analisar os programas de governo constantes do plano plurianual fluminense 

vinculados às funções que integram o processo de reinserção social de pessoas presas; 

b) Avaliar a execução orçamentária das ações e programas das Secretarias de Estado de 

Administração Penitenciária e de Educação do Estado do Rio de Janeiro; 

c) Analisar se a concepção das ações do plano plurianual fluminense considera a relação 

sistêmica existente entre as funções essenciais à reinserção social da pessoa presa; 

d) Analisar as estratégias de recursos humanos em saúde prisional adotadas pela SEAP; e 

e) Levantar dados e informações socioeconômicas da população carcerária fluminense; 

f) Verificar se concepção das estratégias de educação prisional consideram as 

características socioeconômicas da população carcerária; 

g) Verificar se existe integração entre as ações de saúde e educação prisional; 

h) Verificar se existe integração entre os órgãos que integram o sistema prisional 

fluminense. 

Os objetivos definidos levam em consideração o seguinte problema de pesquisa: a 

concepção e execução dos programas e ações desenvolvidos no âmbito do sistema prisional 

contribuem para a efetiva reinserção social da pessoa presa? 

Para atender aos objetivos e responder a questão do problema de pesquisa faremos um 

levantamento da legislação e da doutrina relativa à matéria objeto de investigação, 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

5 

 

realizaremos uma análise da execução orçamentária das ações do plano plurianual nas 

atividades de tratamento prisional pelo governo estadual,  compararemos essa execução 

orçamentária com outros dados quantitativos, como a evolução da população carcerária no 

período 2009-2015, e ainda avaliaremos os programas constantes do planejamento 

governamental da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e os da Secretaria de 

Estado de Educação - SEEDUC, comparando-os com as premissas e orientações doutrinárias 

sobre o tema  gestão prisional, buscando construir informações e análises que permitam 

avaliar a eficácia das estratégias adotadas pelo governo fluminense nas ações de tratamento 

penitenciário. 

O sistema penitenciário fluminense demanda a aplicação de centenas milhares de reais em 

recursos públicos, o que por si só justifica a necessidade de apresentar à sociedade ações e 

serviços de tratamento prisional eficazes e efetivos (RIO DE JANEIRO, 2012). Não obstante, 

o impacto dessas ações na segurança pública também pode gerar benefícios sociais elevados. 

Não é razoável investir centenas de milhares de reais em um sistema que, em virtude de uma 

possível inadequação na concepção de suas estratégias de gestão, não consegue cumprir sua 

função social: devolver à sociedade indivíduos aptos ao convívio social. 

O presente trabalho ainda se justifica por promover um debate acadêmico sobre o tema e 

apresentar análises e informações aos gestores públicos e à sociedade, incentivando uma 

discussão maior acerca do assunto e despertando a necessidade de um novo olhar na agenda 

política sobre o problema apresentado. 

Inicialmente faremos considerações sobre o planejamento governamental a fim de 

apresentar os conceitos necessários à compreensão do conteúdo da pesquisa. A seguir, 

discutiremos as políticas de reinserção social de presos segundo a lei de execuções penais e 

demais normativos aplicáveis. Posteriormente, apresentaremos as análises dos dados e 

informações levantadas na pesquisa e, finalmente, apresentaremos nossas conclusões. 

 

 

2 – Referencial Teórico 

2.1 - Planejamento Governamental 

 

 O planejamento, que tem como instrumento um plano de ações elaborado com vistas à 

consecução de objetivos previamente estabelecidos, elaborado e executado conforme as 

técnicas adequadas aplicáveis, é essencial à efetividade dos programas de governo. Para 

Chiavenato (2009, p. 30) o planejamento deve procurar “maximizar os resultados e minimizar 

as deficiências respeitando os princípios da eficiência, eficácia e efetividade.” 

Enquanto função administrativa, o processo de planejamento envolve a definição das 

ações que permitam o alcance dos objetivos e da missão organizacionais e orienta o 
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direcionamento e definição dos recursos financeiros, humanos e materiais necessários ao 

desenvolvimento daquelas ações, bem como o delineamento dos prazos para sua execução 

(PFEIFER, 2000). 

Para Chiavenato (2013), o planejamento organizacional deve considerar a missão da 

organização, sua visão, valores e seu negócio. Deve ainda considerar as variáveis que 

integram o ambiente em que a organização atua para, a partir de então, estabelecer objetivos e 

definir estratégias que permitam alcançá-los. Para o autor, os objetivos organizacionais devem 

ser: mensuráveis, ou seja, quantificáveis; focalizados em um resultado a ser alcançado; 

específicos, ou seja, bem definidos, claros, precisos; relacionados com um período, ou seja, 

deve-se estabelecer um tempo necessário para alcança-los e alcançáveis. 

Como devem ser mensuráveis, os objetivos estabelecidos no planejamento 

organizacional devem contar com indicadores, ou seja, fórmulas que permitam medir o 

desempenho organizacional, seja em relação à seus resultados (efetividade e eficácia) ou a 

relação entre os custo e benefícios gerados (eficiência). O estabelecimento de padrões de 

referência também pode ser utilizado como indicadores para os programas do planejamento 

governamental, como por exemplo a definição da taxa de reincidência criminal em 

determinado ano e aquela pretendida para o final do planejamento governamental 

(CHIAVENATO, 2013). 

Nesse diapasão, a concepção adequada do planejamento em saúde prisional 

contribuirá demasiadamente para a efetividade dos programas de reinserção social da pessoa 

presa. A efetividade refere-se ao resultado das ações dos programas governamentais medidos 

em termos de alcance dos objetivos almejados, ou seja, a efetividade é a medida de impacto 

social das ações realizadas pelo poder público (PALUZO, 2012). 

No que diz respeito ao sistema penitenciário, sua efetividade está relacionada à sua 

capacidade de devolver à sociedade indivíduos aptos a retornar a conviver em sociedade, 

reduzindo a probabilidade de esses indivíduos reincidirem na prática de atos antissociais (RIO 

DE JANEIRO, 2015). 

Por isso, a adequação do planejamento e execução das ações de tratamento prisional 

são fatores que contribuem, para a efetividade das políticas de gestão prisional. Como 

resultado dessa adequação, podemos considerar que o impacto social e econômico dela 

decorrentes podem, primeiramente, contribuir para aperfeiçoar o sistema de segurança pública 

e, além disso, conferir maior eficiência aos gastos públicos, pois assegura que os recursos 

estejam sendo empregados em projetos e atividades que trarão benefícios sociais que podem 

superar os respectivos custos (RIO DE JANEIRO, 2015). 
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O planejamento público deve contemplar os recursos financeiros, humanos e materiais 

que permitam a execução adequada das políticas de tratamento prisional, em especial no que 

se refere às ações de saúde prisional (RIO DE JANEIRO, 2015). 

No que se refere à dimensão financeira, a receita e das despesas públicas com as ações 

e serviços desenvolvidos nas três esferas de governo são tratadas no orçamento público. Este 

orçamento público é o típico instrumento de planejamento financeiro governamental e 

atualmente é composto por três leis orçamentárias: o plano plurianual - PPA, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual- LOA (ABRAHAM, 2016).  

O PPA é o instrumento de planejamento governamental mais amplo e orienta a 

elaboração dos demais orçamentos. Nele são definidos os objetivos, as diretrizes e as metas 

do governo para um período de quatro anos. Para possibilitar o alcance desses objetivos, são 

criados programas de governo, cada qual composto por um conjunto de ações com metas bem 

definidas para o período do plano que, nos termos da Constituição Federal, terá vigência do 

segundo ano do mandato do Chefe do Executivo até o primeiro ano do mandato seguinte 

(MENDES, 2015).   

Por ter uma vigência de quatro anos, o PPA contará com dezenas, centenas ou até 

milhares de programas governamentais. A execução das ações desses programas demandará 

recursos humanos, tecnológicos, materiais e outros que consumirão recursos financeiros. 

Como esses recursos financeiros são limitados, é preciso definir prioridades, o que se faz por 

meio da LDO. Nesta Lei, são definidos os programas prioritários e estabelecidas as metas 

para as suas ações para o exercício financeiro seguinte (ABRAHAM, 2016). 

Uma vez definidas as prioridades e estabelecidas as metas para o próximo exercício 

financeiro, por meio da LOA são estimadas as receitas a serem arrecadas e, a partir de então, 

fixadas as despesas necessárias à execução das ações destes programas (ABRAHAM, 2016). 

Relativamente ao sistema prisional, no PPA devem ser definidos os programas de 

governo, o qual deve indicar pelo menos os objetivos, as diretrizes e as metas do governo para 

os próximos quatro anos. A partir de então, alguns programas de tratamento prisional podem 

ter um tratamento prioritário na LDO e, por fim, na LOA é realizado o planejamento das 

despesas do sistema prisional e previstas as receitas que as atenderão (REGINALDO, 2015). 

É relevante destacar que a existência dos orçamentos públicos não exclui a elaboração 

de outros instrumentos de planejamento não-financeiros, como planos de recursos humanos, 

de logística, de atualização tecnológica e outros. A integração entre estes planejamentos – de 

recursos humanos, logística e outras –  e os orçamentos públicos é necessária na medida em 

que a realização das respectivas ações demandará a utilização de recursos financeiros, os 

quais são providos no orçamento público (RIO DE JANEIRO, 2015). 
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2.2 - Políticas de reinserção social da pessoa presa no estado do Rio de Janeiro 

A Lei de Execuções Penais - LEP, Lei Federal n° 7210/84, estabelece as diretrizes de 

tratamento prisional e, consequentemente,  orienta as ações de responsabilidade dos gestores 

de organizações prisionais na condução das políticas de reinserção social da pessoa presa e do 

internado (BRASIL, 1984). 

Segundo a LEP, a assistência ao preso e ao interno será de caráter material e ainda de 

assistência à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. A assistência à saúde 

compreende, além das atividades apresentadas na introdução deste trabalho, o atendimento 

médico, farmacêutico e odontológico, com caráter preventivo. A assistência educacional 

incluirá ações de instrução escolar básica e a formação profissional, sendo o ensino de 

primeiro grau (primeiro segmento da educação básica) considerado obrigatório pela legislação 

(BRASIL, 1984). 

Como serviço integrante da função saúde prisional, a assistência social  tem por 

objetivo conferir amparo ao preso e sua família e prepara-lo para o retorno à sociedade 

quando posto em liberdade (BRASIL, 1984).  As ações de trabalho prisional são prestadas ao 

condenado e são consideradas pela LEP como dever social e condição de dignidade humana, 

possuindo caráter educativo e produtivo (BRASIL, 1984). 

Segundo o dicionário Houaiss, “assistência” significa proteção ou amparo e isso 

justifica o fato de os programas de trabalho prisional não estarem incluídos no rol das ações 

ou funções de assistência ao preso. Isso porque o trabalho prisional não é uma ação de amparo 

ou proteção ao trabalhador, mas sim uma atividade necessária ao resgate da dignidade 

humana e dever social, tendo finalidade produtiva e educativa na forma da lei, contribuindo 

para o adequado processo de tratamento prisional (BRASIL, 1984). 

No que diz respeito à responsabilidade pela execução das ações e iniciativas das 

funções essenciais de tratamento prisional, as mesmas são realizadas pelos seguintes órgãos e 

entidades da administração pública estadual fluminense: 

Tabela 1: Órgãos Responsáveis pelas funções essenciais de tratamento prisional 

Atividade Órgão Responsável 

Assistência Educacional Educação Básica: SEEDUC 

Qualificação Profissional: Seap 

e FSC. 
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Saúde Prisional Seap 

Trabalho Prisional FSC; Seap 

Fonte: Relatório de Auditoria Operacional do TCE-RJ (Rio de Janeiro, 2015) 

No sistema penitenciário fluminense as ações de saúde e assistência educacional 

formalmente ficam sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária – SEAP e, muito embora tenham sido construídas mais de 30 unidades escolares 

nas unidades prisionais, estas escolas estão vinculadas à Secretaria de Estado de Educação -

SEDUC e, portanto, as atividades de educação básica ficam sob a responsabilidade deste 

órgão (REGINALDO, 2015). 

Por sua vez, as ações de trabalho prisional ficam sob a gestão e execução da Fundação 

Santa Cabrini -FSC, entidade da administração indireta estadual vinculada à SEAP (RIO DE 

JANEIRO, 2015). 

A FSC foi criada em 1977 com a missão de gerir e promover o trabalho remunerado 

para os apenados intra e extramuros do Sistema Penitenciário Fluminense. A Fundação tem 

ainda como objetivo organizar atividades culturais, educacionais e artísticas, incentivando a 

ocupação criativa de detentos, seus familiares, dos presos em regime de livramento 

condicional e de egressos do sistema penitenciário (RIO DE JANEIRO, 2013). 

Relativamente à concepção dos programas de saúde prisional, ao analisar o PPA da 

Seap não foi possível identificar nos programas de governo do órgão elementos que 

permitisse identificar de forma precisa os objetivos propostos ou ainda formas de se medir os 

objetivos pretendidos. Também não foi possível identificar integração entre os programas e 

ações em saúde, assistência educacional e trabalho prisional (RIO DE JANEIRO, 2012) 

Isto porque estes programas foram constituídos sem que as técnicas e boas práticas 

apontadas pela doutrina tenham sido observadas em sua concepção: os objetivos não foram 

definidos como resultados que se pretendem alcançar; não existem indicadores de 

desempenho que permitam acompanhar o desempenho das ações ou os seus resultados; não 

foram apresentadas as diretrizes de governo para o sistema prisional (RIO DE JANEIRO, 

2012). 

Não obstante, os programas de governo do PPA da Seap foram definidas suas 

respectivas finalidades, mas estas são demasiadamente genéricas e não permitem identificar 

os resultados que se pretendem alcançar com as ações propostas nos respectivos programas de 

governo (RIO DE JANEIRO, 2012) 
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A inexistência de indicadores e de objetivos estratégicos não apenas prejudica o 

acompanhamento do desempenho organizacional, como também inibe a realização de 

avaliações eficazes e de correção de possíveis desvios na política governamental de 

tratamento prisional. Além disso, aumenta o risco de emprego inadequado de recursos 

públicos, seja por estes estarem sendo empregados em atividades desnecessárias, seja por não 

contribuir para o alcance da missão institucional da organização prisional (RIO DE 

JANEIRO, 2015). 

No que diz respeito à vinculação entre os programas e ações nas funções de saúde, 

assistência educacional e trabalho, ao analisarmos o PPA dos órgãos públicos que realizam 

essas atividades não identificamos qualquer indício ou elemento que comprove que sua 

concepção tenha considerado a relação sistêmica existente entre elas. A ausência de diretrizes 

estratégicas no PPA é outro fator que impossibilita verificar uma possível integração entre os 

programas desenvolvidos naquelas áreas de atuação (RIO DE JANEIRO, 2015).  

Esta ausência de integração tanto na concepção quanto na execução de ações de 

reinserção social de presos foi identificada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro-TCE-RJ em relatório de auditoria operacional realizada no sistema prisional 

fluminense, auditoria esta que o autor da presente pesquisa participou como membro da 

equipe na qualidade de auditor de controle externo. Naquele trabalho de auditoria foi 

elaborada uma matriz RECI, que identifica para atividades e funções de reinserção social de 

presos quem é o responsável por sua concepção, quem a executa, quem comunica (e a quem 

deve comunicar resultados, desvios, desempenho...) e quem informa (RIO DE JANEIRO, 

2015). 

 Neste contexto, o TCE-RJ evidenciou que diversas atividades eram executadas em 

duplicidade por setores e órgãos distintos do sistema prisional. Evidenciou ainda a 

inexistência de comunicação entre as unidades e a ausência de tratamento adequado das 

informações geradas no sistema prisional. A Corte de Contas apontou ainda uma confusão na 

definição dos responsáveis por determinadas atividades. Tudo isso foi apontado pelo Tribunal 

como causas de diversas irregularidades na concepção e execução de programas em 

duplicidade e ainda da falta de integração entre os programas elaborados (RIO DE JANEIRO, 

2015). 

A título de exemplo da inobservância da relação sistêmica quando da concepção dos 

programas do PPA, muito embora a execução das ações de instrução escolar à população 

carcerária seja de responsabilidade da SEEDUC (RIO DE JANEIRO, 2015), no PPA dessa 

Secretaria não encontramos nenhum programa voltado para atender especificamente a 

população carcerária (RIO DE JANEIRO, 2012). 
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3 - Metodologia 

 

Para a realização deste trabalho, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória e 

descritiva. Exploratória porque tentou-se caracterizar e definir o problema, e descritiva porque 

buscou-se levantar, classificar e analisar os dados da pesquisa. Não obstante, a pesquisa 

desenvolve ainda uma análise qualitativa de conteúdo já que, na concepção de Bardin (apud 

FARAGO, 2012), busca-se compreender criticamente o sentido das comunicações, seu 

conteúdo e significações implícitas ou explícitas.  

Para realizar a análise de conteúdo, o material coletado incluiu textos do plano 

plurianual dos governos estadual fluminense, mato-grossense, paranaense, distrital e ainda o 

do governo federal. Foram analisadas as metodologias e técnicas de planejamento 

governamental presentes nos respectivos manuais de elaboração de planos plurianuais dessas 

esferas de governo.  

Analisou-se ainda os relatórios de auditorias governamentais do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro e as respostas à questões dirigidas aos gestores de unidades 

prisionais constantes dos papeis de trabalho desses relatórios de auditorias. Também foram 

coletados dados disponíveis no Sistema de Informações Penitenciárias do Ministério da 

Justiça – SISPEN sobre características da população carcerária.  

Para analisar os investimentos orçamentários e financeiros dos programas de 

ressocialização de presos que constam no plano plurianual (PPA) do governo estadual, foram 

extraídos dados do portal da transparência e do Sistema de Informações Gerenciais (SIG) do 

governo do Governo Estadual (RIO DE JANEIRO, 2012). 

Também foram realizados estudos sobre as legislações aplicáveis à matéria objeto de 

pesquisa, em especial a legislação que envolve a gestão de recursos humanos em sistema 

prisional e os dispositivos da Lei de Execução Penal que tratam das atividades envolvidas no 

processo de reinserção social da pessoa presa, com destaque para as ações de saúde. 

Confrontamos ainda dados e informações sobre recursos humanos e orçamentários 

disponíveis no site do governo estadual e os presentes nos relatórios de auditorias realizadas 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), também disponíveis no site 

deste órgão, além de comparar os números apresentados com os exigidos pelas normas 

aplicáveis. 

Neste diapasão, para a análise de conteúdo foram definidas as seguintes categorias 

análises: 
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Tabela 02 -Categorias de análise de conteúdo 

Categorias de Análises Resultado pretendido 

Programas do PPA Verificar se os programas governamentais 

possuem objetivos claros e se existem 

políticas de educação voltadas 

especificamente para a população carcerária. 

Indicadores de desempenho Verificar se o planejamento governamental 

conta com indicadores que permitem 

acompanhar o desempenho e resultados das 

ações e dos programas. 

Execução Orçamentária Verificar a execução orçamentária dos 

programas vinculados às funções essenciais à 

reinserção social de presos no período 

pesquisado e se essa execução contribui para 

maior efetividade dos programas de 

reinserção social da pessoa presa. 

Estrutura Organizacional Identificar os órgãos públicos que compõem 

o sistema prisional fluminense e se existe 

integração entre eles. 

Lei de Execuções Penais Identificar as atividades que integram o 

processo de reinserção social da pessoa presa 

e compreender seu processo de concepção e 

execução. 

Gestão de Pessoas Identificar as práticas de gestão de pessoas 

em saúde prisional, sua concepção e 

contribuição ao alcance da missão 

institucional do sistema prisional. 

Perfil da população carcerária Levantar as características socioeconômicas 

da população carcerárias e verificar se essas 

características são consideradas quando da 

elaboração e execução dos programas de 

educação prisional. 

Fonte: elaborada pelo autor com base nas definições de Bardin 
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A pesquisa desenvolvida pode ser classificada ainda como quantitativa porque 

envolveu a análise da execução financeira e orçamentária dos programas de saúde e educação 

prisional bem como análise do nível de crescimento da população carcerária. Sob o aspecto 

qualitativo, foram levantados também dados socioeconômicos da população carcerária tais 

como sexo e taxas de incidência em agravos em saúde daquela população, agravos estes 

identificados segundo a classificação nacional de doenças (ZANELA, 2009). 

Compreender as características e perfil da população carcerária é relevante para a 

definição de políticas de saúde pública para ambientes prisionais. O planejamento em saúde 

pressupõe a realização de diagnósticos e análise do ambiente, informações que subsidiarão a 

definição de objetivos, programas e das respectivas ações a serem implementadas. Assim, o 

nível de escolaridade, sexo e outras características, como o uso de drogas pelos indivíduos 

privados de liberdade, são informações fundamentais para a elaboração e implementação de 

programas de saúde eficazes e efetivos. 

Nesse diapasão, a análise das características e perfil da população carcerária fluminense 

contribuiu para a realização de uma avaliação das estratégias em educação e saúde voltadas à 

população carcerária fluminense. 

Para realização dos trabalhos de campo, a participação do autor deste trabalho como 

membro da equipe de auditoria governamental do TCE-RJ na qualidade de auditor de controle 

externo, permitiu que fossem realizadas visitas em cinquenta e duas unidades prisionais. Essas 

visitas contribuíram para otimizar e complementar os dados que haviam sido coletados 

durante a realização da auditoria ou ainda nos sistemas de informação e no portal de 

transparência. As visitas in loco ainda permitiram sanar, junto aos gestores daquelas unidades, 

eventuais dúvidas sobre a execução e concepção de programas de saúde e educação 

prisionais. 

 

4 - Resultados e discussões 

4.1 - Características e perfil da população carcerária do Sistema Penitenciário 

Fluminense  

Verificou-se que em 2011, o número de presos no Estado do Rio de Janeiro era de cerca 

de 25,3 mil e, em dezembro de 2015, havia cerca 36,8 mil presos. Em termos comparativos, 

mais da metade dos municípios fluminenses – cinquenta municípios de um total de noventa e 

dois -  possuía, em 2010, uma população inferior a 37 mil habitantes. Significa dizer que a 

população carcerária fluminense é igual ou superior, numericamente, à população de cerca de 

50 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Uma população carcerária dessa dimensão 

demanda uma gestão adequada dos serviços de saúde: o empirismo na condução desses 
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serviços pode comprometer todo o processo de reinserção social dos presos (RIO DE 

JANEIRO, 2015). 

4.2 - Nível de escolaridade da população carcerária  

Em janeiro de 2014, aproximadamente 73% dos presos possuíam, no máximo, o ensino 

fundamental incompleto, 6,7% tinham o ensino médio completo e pouco mais de 1% já havia 

frequentado um curso superior, concluído ou não (RIO DE JANEIRO, 2015). A Tabela 3 a 

seguir permite visualizar o nível de escolaridade dos presos sob a custódia da Seap no período 

de análise. 

Tabela 3 – Nível de escolaridade da população carcerária(a) 

Grau de Instrução 2011 2012 2013 2014 2015*1 

Apenas sabe assinar 129 105 108 106 130 

Analfabeto 631 597 598 569 700 

Alfabetizado 1.191 1.334 1.374 1.447 1779 

Fundamental incompleto 16.334 16.778 17.829 18.695 22985 

Fundamental completo 3.311 3.307 3.577 3.699 4548 

Médio incompleto 1.595 1.483 1.452 1.582 1945 

Médio completo 1.723 1.734 1.835 1.908 2346 

Superior incompleto 234 194 177 185 227 

Superior completo 186 177 186 176 216 

Total 25.334 25.709 27.136 28.367 34.876 

    Fonte:Infopen/Seap 

No ano de 2015 o número de presos com baixo grau de escolaridade (no máximo, 

ensino fundamental incompleto) representava, aproximadamente, 3/4 da população carcerária. 

Os presos com ensino médio completo e com curso superior representavam um percentual 

muito pequeno dessa população (RIO DE JANEIRO 2015).  

                                                           
1 Os Dados de 2015 originariamente referem-se período de julho/2015, projetados para dezembro do mesmo ano. 
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Não podemos olvidar o fato de que a educação é um elemento essencial ao 

crescimento e qualificação profissional e intelectual. Os programas de saúde, por sua vez, são 

fundamentais à efetividade das demais ações de reinserção social, inclusive às de assistência 

educacional. Entretanto, dada a relação sistêmica entre as funções essenciais de reinserção 

social da pessoa privada de liberdade, os programas de assistência educacional devem ser 

concebidos de forma a privilegiar a eficácia das ações de saúde (REGINALDO, 2015). 

Assim, com ações efetivas de educação prisional é possível construir nas e com as 

pessoas os conhecimentos e a cultura de que elas mesmas poderão tomar cuidados pessoais 

simples e mínimos que podem contribuir para a redução de infecções ou disseminação de 

doenças, a exemplo da tuberculose e de DSTs. Consequentemente, aumenta-se a 

probabilidade de redução nas despesas com saúde curativa, com maior atenção às ações de 

saúde preventiva, embora atualmente as duas formas de intervenção em saúde estejam 

comprometidas pelos desinvestimentos que vêm ocorrendo, como detalharemos no tópico 4.4 

deste trabalho (RIO DE JANEIRO ,2015). 

Ainda neste diapasão, as ações de assistência educacional desenvolvidas, mormente as 

que se referem à educação básica, devem incluir, em sua estrutura curricular, conteúdos que 

incluam conhecimentos e competências que permitam o desenvolvimento de uma cultura que 

permita não apenas a adoção de um comportamento preventivo, mas também de cuidados 

com a saúde individual e coletiva na população carcerária (REGINALDO, 2015). 

Para Sen (1992), a educação empodera a pessoa com as condições necessárias a sua 

inserção no mercado de trabalho. Consequentemente lhe confere acesso aos meios 

indispensáveis a sua subsistência e ao tratamento de sua saúde, além de reconhecimento social 

frente a sua família e também à sociedade. Nesse sentido, a educação corresponde a um 

instrumento de liberdade: liberta a pessoa do desemprego, das doenças, da violência e de 

outros agravos sociais. 

Segundo BUSS (apud MACHADO, 2006) a Promoção da Saúde é definida como o 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Neste sentido, incorpora 

na sua práxis valores como solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, 

participação e parceria que se constitui numa combinação de estratégias, envolvendo vários 

atores: Estado, comunidade, família e indivíduo. 

As ações de promoção à saúde não dependem somente da atuação dos órgãos de saúde 

pública, mas envolve a integração dos diversos setores de atuação nas três esferas de governo. 

O sistema de educação tem um papel fundamental na Promoção à saúde na medida em que 

desenvolve os conhecimentos e competências que influenciam o comportamento das pessoas 

relativamente às ações preventivas de agravos em saúde individual e coletiva. Assim, a 
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análise do nível de escolaridade dos presos é uma variável que pode impactar as políticas 

preventivas de saúde prisional. 

4.3 - Programas saúde e de educação prisionais 

Em consulta ao PPA 2012-2015 da Seeduc não encontramos qualquer programa de 

educação voltado especificamente para a população carcerária. Verificamos apenas a 

existência do programa “Educação para a Inclusão Social”, com ações de capacitação e ensino 

voltados para jovens e adolescentes em conflito com a Lei. A execução das ações desse 

programa fica sob a responsabilidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(Degase), órgão que integra a estrutura da Seeduc e, portanto, fora do sistema penitenciário 

fluminense (RIO DE JANEIRO, 2012). 

A inexistência de um programa de educação voltado especificamente à população 

carcerária desenvolvido por um órgão que não integra a estrutura do sistema prisional 

fluminense contribui para a fragmentação das ações de tratamento prisional: os planejamento 

em educação não é concebido de forma a considerar em sua matriz curricular ou em seu 

projeto pedagógico estratégias de promoção à saúde que considerem a natureza e 

peculiaridades do sistema prisional (RIO DE JANEIRO, 2015).  

Como não existem programas de educação desenvolvidos pelo governo estadual 

especificamente para a população carcerária, então os serviços de ensino oferecidos pela 

Seeduc nas unidades prisionais utilizam as mesmas estratégias e processos pedagógicos 

voltados para o público em liberdade, o que foi evidenciado pelo TCE-RJ em auditoria 

operacional realizada no sistema prisional. A estrutura curricular não apresenta conteúdo que 

integre as ações de educação com as de saúde prisional, mas tão somente as estratégias 

tradicionais voltadas para a alfabetização de jovens e adultos e/ou preparação para 

vestibulares (REGINALDO, 2016). 

Entretanto, a população carcerária demanda um ensino diferenciado, destinado à formação 

cidadã, mas também vinculado à qualificação profissional, à saúde e higiene pessoal e ao 

exercício de atividades laborativas, dada a relação sistêmica entre essas atividades (BRASIL, 

1984). 

Os serviços de educação são oferecidos em unidades escolares que funcionam junto ao 

sistema prisional, ou seja, em escolas construídas e em funcionamento nos estabelecimentos 

penais. Muito embora se observe um aumento do número de escolas no sistema penitenciário, 

que passou de 17 unidades em 2010 para 30 unidades em 2013, verifica-se que o número de 

presos matriculados no ensino regular das escolas do sistema prisional diminuiu: em 2011, 

havia 4.058 presos matriculados, mas, em 2014, esse número foi reduzido a 3.557 alunos. 
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Este fato prejudica ainda mais a eficácia das ações de saúde prisional preventiva (RIO DE 

JANEIRO, 2015). 

Os desafios a serem enfrentados pelo governo estadual, relativamente aos programas de 

saúde prisional e em especial no que se refere à promoção à saúde envolvem diversas 

iniciativas mais ou menos complexas que vão além das estratégias de puro encarceramento. A 

identificação das causas do encarceramento, o conhecimento do perfil socioeconômico da 

população carcerária e outras informações estratégicas devem ser utilizadas na concepção de 

políticas públicas efetivas de enfrentamento à violência (ALMEIDA, 2014).  

Cabe ainda destacar mais um problema para a efetividade das ações de saúde prisional: a 

divisão das unidades prisionais em facções criminosas. Conforme apontado em relatório de 

auditoria específica realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no sistema 

penitenciário fluminense, essa divisão ou distribuição de detentos nas unidades prisionais 

conforme facção criminosa de origem (ou por facção que domine territórios próximos da 

residência do novo interno ou preso) tem consequências sérias nas políticas de saúde e de 

assistência educacional de presos. Mesmo que a pessoa presa não seja vinculada inicialmente 

a nenhuma facção, ao ser custodiada em uma das unidades penais acaba sendo obrigada a se 

integrar a uma delas como condição de sobrevivência (RIO DE JANEIRO,  2013).  

4.4 - Serviços de saúde prisional: execução orçamentária 

A análise da execução orçamentária permite avaliar os programas e ações não apenas em 

relação à adequabilidade de sua concepção, mas também se o que está sendo executado é 

compatível com o que foi planejado e se essa execução se deu em que medida. 

Ao avaliarmos a execução orçamentária da Seap, verificamos uma redução de 74% das 

autorizações de dotações para os programas de saúde prisional: em 2009, os valores dessas 

dotações superavam os R$ 10,9 milhões (SIG); em dezembro de 2013, essas dotações foram 

fixadas em torno de apenas R$ 2,8 milhões (RIO DE JANEIRO, 2013). 

As despesas liquidadas, ou seja, as ações efetivamente executadas também sofreram uma 

drástica redução: os valores registrados para liquidações de despesas no exercício financeiro 

de 2009 para os programas de saúde prisional foram de R$ 8,7 milhões; em dezembro de 

2013, o valor foi de pouco mais de R$ 1,3 milhão. Significa que dotações autorizadas para 

saúde prisional foram reduzidas em quase 75% e as liquidações em mais de 80% (RIO DE 

JANEIRO, 2013). 

Essa redução dos investimentos em saúde, bem como os desinvestimentos em assistência 

educacional e trabalho prisional, poderiam ser explicados pela redução proporcional do 

orçamento total autorizado para o sistema prisional. Mas em pesquisa ao Sistema Integrado de 
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Gestão e ao Portal da Transparência do Governo Estadual verificamos que o orçamento geral 

da Seap não foi reduzido. Ao contrário, sofreu um aumento: em 2009, o orçamento total 

autorizado foi de R$ 369,9 milhões e, em 2013, esse o valor foi de R$ 894,7 milhões (RIO 

DEJANEIRO, 2013). 

No Gráfico 1 a seguir, podemos visualizar dados referentes à execução da despesa 

orçamentária (liquidação da despesa) em confronto com o montante das despesas totais 

autorizadas para os programas que incluem ações em saúde no sistema prisional no período 

do estudo. 

Gráfico 1 – Despesa liquidada x despesa autorizada em ações de saúde prisional  

(R$ 1.000,00) 

|  

                    Fonte: SIG/Sefaz-RJ. 

A partir do gráfico é possível verificar que a despesa autorizada para os programas em 

comento sofreu uma redução drástica e, ainda assim, os valores não foram integralmente 

executados.  

4.5 - Gestão de recursos humanos em saúde prisional 

As pessoas correspondem aos recursos mais importantes de qualquer organização. Muito 

embora o avanço da tecnologia tenha permitido o aperfeiçoamento dos processos, as pessoas 

são necessárias para o bom funcionamento das organizações. Nesse sentido, em organizações 

de saúde pública, especialmente em ambientes prisionais, os profissionais devem ser alocados 

em quantidade e qualidade, aqui compreendidas formação técnica suficiente e necessária, de 

forma a não comprometer o processo de ressocialização de presos (CHIAVENATO, 2012). 

É nesta linha que a Resolução n° 7, de 14 de abril de 2003, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), estabelece diretrizes básicas para as ações de 

saúde nos sistemas penitenciários dos estados. Essas diretrizes contemplam as ações mínimas 
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de prevenção e controle da tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e Aids, 

hanseníase, hipertensão arterial e diabetes, além do câncer cérvico uterino e de mama. 

Incluem ainda as diretrizes para as ações dirigidas à saúde mental, à saúde bucal, à realização 

de pré-natal e à imunização contra hepatite B e tétano. 

Essas ações deverão observar a legislação de saúde e a Lei de Execuções Penais. Devem 

levar em conta as orientações do Plano Nacional de Atenção Básica à Saúde e atender às 

peculiaridades do sistema penitenciário e da região onde este se encontra (BRASIL, 2003). 

Tal iniciativa do CNPCP decorre do entendimento de que a boa atenção à saúde constitui um 

fator essencial à valorização da cidadania e ainda contribui para a redução das tensões 

próprias às condições carcerárias. 

Para a execução dessas ações, cada unidade prisional deverá contar com um ambulatório 

de saúde e uma equipe mínima de profissionais. Cada equipe ficará responsável por no 

máximo quinhentos presos e será composta por um médico clínico, um odontólogo, uma 

assistente social, um psicólogo, dois auxiliares de enfermagem, um auxiliar de consultório 

dentário e um médico ginecologista (BRASIL, 2003). 

Como a equipe de saúde pode deve ser constituída para atender no máximo quinhentos 

presos, caso as unidades prisionais contarem com apenas 300 internos, deverão apresentar um 

ambulatório e uma equipe de profissionais de saúde conforme as orientações do CNPCP. De 

outra forma, se a unidade conta com 700 internos, serão necessárias duas equipes de 

profissionais de saúde, já que cada equipe pode ser responsável por, no máximo, 500 presos. 

Por fim, para a dispensação de medicamentos, ainda deve ser empregado um profissional 

farmacêutico. 

4.5.1 - Profissionais de saúde existentes no sistema prisional fluminense 

Em 2013, a Seap contava com 568 profissionais de saúde, número este superior em 

33,3% ao número existente no sistema prisional em 2012 (426 profissionais) (RIO DE 

JANEIRO, 2013).  

Para realizar uma análise mais eficaz da alocação de recursos humanos no sistema de 

saúde prisional fluminense, precisamos comparar esse quantitativo de profissionais com o 

número de internos, por unidade prisional, com vistas a verificar se a quantidade de 

profissionais em saúde guarda compatibilidade com o normativo fixado pelo CNPCP quanto à 

composição da equipe técnica de saúde. 

Assim, ao considerarmos o número de presos por unidade prisional informado pela 

Seap, tendo como base o mês de dezembro de 2013, foi possível calcular o número mínimo de 

equipes de saúde que deveria existir em cada unidade, tendo por base a Resolução nº 7/2013 
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do CNPCP. O resultado desse cálculo nos permitiu concluir que seriam necessárias 96 

equipes de saúde para atender satisfatoriamente a todo o sistema. 

Para aprofundarmos a análise, abrimos esse número de forma a identificar o 

quantitativo de técnicos necessários, por formação acadêmica, e compará-lo com o número de 

profissionais existentes no sistema penitenciário naquele mesmo ano. Esse procedimento nos 

permitiu calcular o déficit de profissionais de saúde, por formação acadêmica, demonstrado a 

seguir. 

   

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: TCERJ/Seap 

Embora existam profissionais em saúde com formação acadêmica não exigida pela 

Resolução CNPCP n° 07/2013 e um número de técnicos em enfermagem bastante superior ao 

necessário, entendemos que tal fato não gera prejuízos à eficiência da gestão em saúde, pois o 

normativo define a equipe mínima, podendo o gestor alterar sua composição com o intuito de 

ampliá-la, mas não poderá reduzi-la. 

Tabela 4 – Profissionais de nível superior da Seap - equipe existente x 

equipe necessária em 2013 (Resolução CNPCP n° 07/2003) 

Profissional Existente Necessário Déficit 

Psicólogo 62 96 34 

Assist. Social 66 96 30 

Téc. Enfermagem 239 192 - 

Terapeuta Ocupacional 5 0 - 

Médico Clínico 84 96 12 

Enfermeiro 51 0 - 

Médico Psiquiatra 0 96 96 

Médico Ginecologista 0 7 7 

Odontólogo 33 96 63 

Farmacêutico 5 52 47 

Aux. Consultório 

Dentário 
0 192 192 

Total 545 923 481 
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Entretanto, podemos observar que esta equipe mínima para atendimento das 

necessidades de saúde da população carcerária fluminense exige, considerando os dados de 

dezembro de 2013, o emprego de, pelo menos, 923 profissionais de saúde, sendo que naquele 

período o sistema prisional contava com somente 545 profissionais ativos, provocando um 

déficit de 481 profissionais, desprezando-se, logicamente, os números encontrados para os 

profissionais técnicos em enfermagem. 

 

5 - Conclusão 

A integração entre as ações e serviços de saúde prisional com as demais funções que, 

segundo a LEP, compõem o processo de ressocialização de presos, é fundamental para a 

efetividade do sistema prisional. O empirismo na modelagem de programas de saúde, de 

educação e assistência educacional para a população carcerária, mormente no que se refere à 

ausência de definição de objetivos, de diretrizes estratégicas, da efetiva integração entre as 

ações e serviços desenvolvidos nas funções que integram o processo de ressocialização 

compromete o funcionamento e qualidade dos serviços de saúde prisional e, 

consequentemente, de todo o processo de ressocialização de presos. 

No que se refere aos programas de educação prisional, a inexistência de um programa 

de educação voltado especificamente para a população carcerária compromete a vinculação 

dos serviços de instrução básica com os programas de saúde prisional, especialmente os 

voltados à promoção à saúde, tendo em vista que as estratégias de educação prisional 

implementadas desconsideram os conhecimentos, atitudes e necessidades de aprendizagem 

exigidas para a efetiva execução de ações educacionais de promoção à saúde preventiva ou 

curativa. 

A divisão ou distribuição de detentos nas unidades prisionais por facção criminosa traz 

sérias consequências ao processo de reinserção social do preso. Os comandos dessas facções 

criminosas exercem ingerência, mesmo que indireta, sobre os destinatários dessas ações, ou 

seja, os presos. Essa ingerência, como apontou o TCERJ (2013), alcança inclusive a proibição 

dos presos participarem de programas de educação ou de trabalho prisional. Com isso ações 

de saúde e de assistência educacional e de trabalho prisional ficam comprometidas. 

Destaca-se ainda que esta divisão dos presos por facções, mesmo daqueles que antes 

de integrarem o sistema penitenciário não pertenciam a qualquer facção criminosa, prejudica a 

saúde psicológica do interno, contribui para a manutenção de um índice elevado de ociosidade 

e ainda compromete a relação do preso com sua família, pois retira do preso o direito de 

dispor de recursos financeiros decorrentes do seu trabalho, recursos estes que poderiam ser 

empregados no sustento de sua família, a qual, regra geral, fica desprovida da fonte de renda 

desse indivíduo a partir do momento de seu encarceramento.  
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Como resultado, o relacionamento familiar do preso fica abalado e sua dignidade é 

afetada. O impacto psicológico é imensurável e o comprometimento do processo de 

ressocialização do preso, gigantesco. Consequentemente, a probabilidade de o preso voltar a 

praticar um crime, quando posto em liberdade, se eleva. 

A fragilidade das políticas de tratamento prisional se verifica ainda na destinação dos 

recursos orçamentários aos programas de saúde. A redução deliberada de quase 75% das 

autorizações orçamentárias destinadas às ações e serviços de saúde prisional comprovam a 

ausência de prioridade e o desprezo da administração estadual com o tema. A redução de 

investimentos em atividades essenciais à ressocialização de presos reflete a natureza de uma 

política prisional que, infelizmente, não é exclusividade do governo fluminense: a que 

promove uma inversão do papel do Estado provedor para o de Estado repressor. 

Não é redundante registrar que esse fato compromete a prestação de serviços de saúde 

a uma população carcerária cada vez maior, crescimento este decorrente da ineficiência dos 

demais serviços de proteção social que cabem ao Estado e ainda prejudica todo o processo de 

reinserção social do preso. 

Esse prejuízo é maior ainda para a sociedade, já que o comprometimento da missão 

institucional do sistema prisional afeta diretamente a segurança pública, à medida que 

contribui para que o preso, quando posto em liberdade, volte a praticar atos criminosos. 

Por sua vez, a redução dos investimentos em recursos humanos em saúde prisional, 

associada a investimentos financeiros prejudica ainda mais eficiência do sistema, pois, como 

relatamos na introdução deste trabalho, os serviços de saúde integram-se às demais funções 

próprias à missão do sistema prisional. 

O prejuízo para a sociedade é duplo: primeiro, porque os impostos pagos são utilizados 

para franquear serviços públicos que comprometem a formação de cidadãos aptos convívio 

em sociedade, impactando diretamente a qualidade da segurança pública; segundo, porque 

mais recursos públicos são utilizados para o tratamento ineficiente de presos. 

6 - Referências Bibliográficas 

ABRAHAM, Marcus. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2016. 

ALMEIDA, Sandra Maciel de e outras. Filhos e filhas de mulheres presas e vulnerabilidade 

socioeducacional:um estudo de abordagem etnográfica. VIII Encontro Nacional da ANDHEP 

- Políticas Públicas para a Segurança Pública e Direitos Humanos. USP, 2014. 

BRASIL. Constituição (1988).  Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal, 1988. Disponível em: 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

23 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 

15.09.15. 

BRASIL. Lei n° 7210 de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Disponível em. Lei de 

Execução Penal.  Acesso em 15.09.15. 

BRASIL. Resolução n° 7, de 14 de abril de 2003, do Conselho Nacional de Política Criminal 

e Penitenciária (CNPCP). Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/cadeias/pe_legislacao/2003resolu07.pdf 

Acesso em 22.11.2015. 

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento Estratégico. Niterói: Campus Elsevier, 2013. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Niterói: Campus Elzevir, 2012. 

FARAGO, Cátia C.FOFONCA, Eduardo. A análise de conteúdo na perspectiva de Bardin: do 

rigor metodológico à descoberta de um caminho de significações.  Artigo. UFSC, 2012. 

Disponível em: http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao18/artigos/007.pdf Acesso em 

28.05.2017.  

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  Rio de Janeiro: Objetiva, 

2013. 

MACHADO, M.F.A.S e outros. Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as 

propostas do SUS - uma revisão conceitual. Artigo. UFS, 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232007000200009 acesso 

em 13.02.2016. 

MENDES, Sérgio. Administração Financeira e Orçamentária. Brasília: Método, 2015. 

PASCHOAL, Valdecir. Direito Financeiro e Controle Externo. Niterói: Campus Elsevier, 

2007. 

PFEIFFER, Peter. Planejamento estratégico municipal no Brasil: uma nova abordagem. 

Brasília: Escola Nacional de Administração Pública, 2000. 

REGINALDO, Carlos L. S. (Des)investimento em tratamento prisional no sistema 

penitenciário. Revista Síntese TCE-RJ. Volume 10, jan/jun 2015. Pags. 57 a 75. 

RIO DE JANEIRO. Plano Plurianual 2012-2015 do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Seplag, 2012. Disponível em http://www.rj.gov.br/web/seplag/exibeConteudo?article-

id=1519294 . Acesso em: 04.07.2014.  

RIO DE JANEIRO. Decreto Estadual nº 43.261de 27 de outubro de 2011. Dispõe sobre a 

qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais no âmbito da saúde, 

disciplina a celebração de contratos de gestão com tais entidades e dá outras providências. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/cadeias/pe_legislacao/2003resolu07.pdf
http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao18/artigos/007.pdf%20Acesso%20em%2028.05.2017
http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao18/artigos/007.pdf%20Acesso%20em%2028.05.2017
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232007000200009
http://www.rj.gov.br/web/seplag/exibeConteudo?article-id=1519294
http://www.rj.gov.br/web/seplag/exibeConteudo?article-id=1519294


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

24 

 

Disponível em: http://www.saude.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/cat_view/16-organizacoes-

sociais-de-saude/21-legislacoes-oss.html  Acesso em 10.10.13. 

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Relatório de Auditoria 

Governamental, 2013. Disponível em: 

http://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/15830401/11623413_1.Lai.018.418.0.14pdf.pdf 

Acesso em 14.07.2016. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento Como Liberdade.Tese de Doutorado. Universidade do 

Porto. Disponível em: http://www.fep.up.pt/docentes/joao/material/desenv_liberdade.pdf 

Acesso em 22.10.2015. 

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ. Auditoria 

Operacional no Sistema Penitenciário Fluminense, 2015.Processo 110.137-9/14. Disponível 

em: www.tce.rj.gov.br/documents/10180/.../11623413_1.Lai.018.418.0.14pdf.pdf. Acesso 

em: 11.02.17. 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo: Ed. Atlas, 

2005. 

VIEIRA, Marcelo Milano Falcão. Por uma boa pesquisa (qualitativa) em Administração. In:  

VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; Zouain, Deborah Moraes. Pesquisa qualitativa em 

administração. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. 

ZANELLA, Liane Carly Hermes. Metodologia de estudo e de pesquisa em administração. 

Brasília: CAPES/UAB, 2009. 

 

http://www.saude.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/cat_view/16-organizacoes-sociais-de-saude/21-legislacoes-oss.html
http://www.saude.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/cat_view/16-organizacoes-sociais-de-saude/21-legislacoes-oss.html
http://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/15830401/11623413_1.Lai.018.418.0.14pdf.pdf
http://www.fep.up.pt/docentes/joao/material/desenv_liberdade.pdf
http://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/.../11623413_1.Lai.018.418.0.14pdf.pdf

