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RESUMO 

 
ANDRADE, A.C.G. Coordenação do cuidado durante a assistência prestada às pessoas 

privadas de liberdade que vivem com HIV. 2019. 107 f. Tese (Doutorado em Ciências) - 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Este estudo buscou analisar a coordenação do cuidado às pessoas vivendo com HIV no 

sistema prisional. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo inquérito, desenvolvido em seis 

Unidades Prisionais (UP) da região de Ribeirão Preto-SP. Incluiu diretores técnicos de saúde, 

que preencheram um roteiro de caracterização das UP, e 85 pessoas privadas de liberdade 

(PPL) vivendo com HIV, entrevistadas por meio de um questionário contendo variáveis 

sociodemográficas, clínicas, de acompanhamento, oferta e coordenação de ações e serviços de 

saúde. Para análise dos dados, utilizaram-se técnicas estatísticas descritivas e foram 

construídos indicadores de coordenação, os quais corresponderam ao valor médio das 

respostas dos entrevistados às variáveis com escala Likert de cinco pontos. Tais indicadores 

foram classificados em satisfatórios (>3,5 a 5,0), regulares (>2,5 a 3,5) e insatisfatórios (1,0 a 

2,5). Comparou-se o desempenho das diferentes UP utilizando ANOVA ou Kruskal Wallis, 

seguidos de testes de comparação múltipla. Verificou-se que 43 (50,6%) indivíduos foram 

diagnosticados com HIV no sistema prisional; 72 (84,7%) estavam em acompanhamento 

médico; 67 (78,8%) faziam uso da terapia antirretroviral (TARV); 18 (21,2%) necessitaram 

de internação hospitalar devido ao HIV/aids e 23 (27,1%) relataram tuberculose no último 

encarceramento. A coordenação do cuidado foi classificada como insatisfatória (média 

2,49±1,82). Indicadores específicos que tiveram essa classificação: “ações para o 

monitoramento da TARV”; “informações sobre resultados de exame”; “informações sobre 

agendamento da consulta com serviço especializado em HIV”; e “levar para atendimento em 

outras especialidades médicas quando necessário”. Obtiveram classificação regular: “Levar 

para atendimento médico de urgência fora da UP na presença de problemas de saúde”, “Não 

perder consulta com o infectologista” e “Reforçam as orientações dadas pelo infectologista”. 

Os indicadores com resultados satisfatórios: “Não atrasar a entrega da TARV”; “realização de 

coleta de sangue na UP”, “orientações quanto ao preparo para a coleta de sangue para 

exames”. Verificou-se que três (50%) UP contavam com, pelo menos, sete profissionais de 

diferentes categorias nas equipes de saúde; seis (100%) UP afirmaram o acolhimento à 

demanda espontânea e a realização de testes de HIV, hepatites virais e sífilis, bem como a 

coleta de sangue para exames T-CD4+ e Carga Viral. Quanto à entrega da TARV aos 

detentos, cinco (83,3%) UP realizavam mensalmente e três (50,0%) desenvolviam estratégias 

para avaliar a adesão medicamentosa. Cinco (83,3%) UP relataram discussão de casos com os 

serviços especializados em HIV por e-mail e quatro (66,6%) por telefone. Duas (33,3%) UP 

informaram que os agentes penitenciários realizavam a interlocução das informações com os 

serviços especializados em HIV. “Questionar sobre a regularidade no uso da TARV” foi a 

único indicador que apresentou diferença estatisticamente significante entre as UP, sendo 

melhor avaliado na UP-C em relação à UP-D. Observou-se que as UP apresentaram 

fragilidades na coordenação do cuidado em HIV, o que pode ser consequência do cenário 

adverso onde a assistência é prestada, com superlotação populacional e equipes de saúde 

incompletas. Reforça-se a necessidade de intervenções que valorizem o monitoramento do 

uso da TARV e o compartilhamento de informações entre os diferentes serviços da rede de 

atenção à saúde visando à continuidade da assistência prestada para o manejo da infecção pelo 

HIV nas UP.  

 

Descritores: Prisões. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Pesquisa sobre Serviços de 

Saúde. Assistência Integral à Saúde 



 

ABSTRACT 

 
ANDRADE, A.C.G. Care Coordination during assistance to persons deprived of liberty 

living with HIV. 2019. 107 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

This study aimed to analyze the coordination of care for people living with HIV in the prison 

system. This is a descriptive study, survey, carried out in six Prison Units (PU) of the region 

of Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil. Technical directors of health filled out a script for the 

characterization of PU, and 85 people deprived of liberty (PDL) living with HIV were 

interviewed through a questionnaire containing sociodemographic, clinical and follow-up 

variables, offering and coordination of actions and services of health. For statistical analysis, 

descriptive statistical techniques were used and indicators of care coordination were 

calculated, which corresponded to the mean value of the PDL’s responses to the variables 

with a five-point Likert scale. These indicators were classified as satisfactory (> 3.5 to 5.0), 

regular (> 2.5 to 3.5) and unsatisfactory (1.0 to 2.5). The performances of the different PU 

were compared using ANOVA or Kruskal Wallis, followed by multiple comparison tests. It 

was verified that 43 (50.6%) individuals were diagnosed with HIV in the prison system; 72 

(84.7%) were in medical follow-up; 67 (78.8%) were taking antiretroviral therapy (ART); 18 

(21.2%) required hospitalization due to HIV/AIDS and 23 (27.1%) reported tuberculosis in 

the last incarceration. The care coordination was classified as unsatisfactory (mean 2.49 ± 

1.82). Specific indicators that had this classification: "actions to monitor the use of ART"; 

"Information on tests results"; "Information about scheduling consultation with an HIV 

specialist"; and "take to other medical specialties when needed". Indicators that obtained a 

regular classification: "Take to emergency medical care out of the PU in the presence of 

health problems", "Do not lose consultation with the infectologist" and "Reinforce the 

orientations given by the infectologist". Indicators with satisfactory results: "Do not delay 

delivery of ART"; "Performing blood collection at PU," "Orientations regarding the blood 

collection for tests" It was verified that three (50%) PU counted on at least seven 

professionals of different categories in the health teams; six (100%) PU affirmed acceptance 

of spontaneous demand and performance of HIV tests, viral hepatitis and syphilis, as well as 

blood collection for T-CD4 + and Viral Loading tests. Regarding the delivery of ART to the 

detainees, five (83.3%) PU performed monthly and three (50.0%) developed strategies to 

evaluate drug adherence. Five (83.3%) PU discussed cases with specialized HIV services by 

e-mail and four (66.6%) by telephone. Two (33.3%) PU reported that prison agents were 

responsible for the information exchange with specialized HIV services. "Questioning the 

regularity in the use of ART" was the only indicator that presented a statistically significant 

difference between the PU, being better evaluated in the PU-C in relation to the PU-D. It was 

observed that PU presented weaknesses in the coordination of HIV care, which may be a 

consequence of the adverse scenario where care is provided, with population overcrowding 

and incomplete health teams. The need for interventions that value the monitoring of the use 

of HAART and the sharing of information among the different services of the health care 

network is reinforced, aiming at the continuity of the assistance provided for the management 

of HIV infection in the PU. 

 

Descritores: Prisons. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Health Services Research. 

Comprehensive Health Care. 

 



 

RESUMEN 

 
ANDRADE, A.C.G. Coordinación del cuidado durante la asistencia ofrecida a las 

personas privadas de libertad que viven con VIH. 2019. 107 f. Tese (Doutorado em 

Ciências) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2019. 

 

Este estudio buscó analizar la coordinación del cuidado para las personas que viven con VIH 

en el sistema carcelario. Se trata de un estudio descriptivo, investigativo, desarrollado en seis 

unidades carcelarias (UC) de la zona de Ribeirão Preto-SP. Se incluyó directores técnicos de 

salud, que rellenaron un guión de caracterización de las UC, y 85 personas privadas de 

libertad (PPL) que viven con VIH, entrevistadas por medio de un cuestionario con variables 

sociodemograficas, clínicas, de seguimiento, disponibilidad y coordinación de acciones y 

servicios de salud. Para el análisis de los datos, se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas 

y fueron construidos indicadores de coordinación, los cuales correspondieron al valor medio 

de las respuestas de los entrevistados para las variables con escala Likert de cinco puntos. 

Tales indicadores fueron clasificados en satisfactorios (>3,5 a 5,0), regulares (>2,5 a 3,5) e 

insatisfactorios (1,0 a 2,5). Se comparó el desempeño de las diferentes UC utilizando 

ANOVA o Kruskal Wallis, seguidos de testes de comparaciones múltiples. Se verificó que 43 

(50,6%) individuos fueron diagnosticados con VIH en el sistema carcelario; 72 (84,7%) 

estaban en seguimiento médico; 67 (78,8%) se utilizaron de la terapia antirretroviral (TARV); 

18 (21,2%) necesitaron de internación hospitalaria debido al VHI/sida y 23 (27,1%) relataron 

tuberculosis en el último encarcelamiento. La coordinación del cuidado fue clasificada como 

insatisfactoria (media 2,49±1,82). Indicadores específicos que tuvieron esa clasificación: 

“Acciones para la monitorización del uso de la TARV”; “Informaciones sobre resultados de 

exámenes”; “Informaciones sobre cita médica en servicio especializado en VIH”; y “Llevar 

para atendimiento en otras especialidades médicas”. Obtuvieron clasificación regular: “Llevar 

para atendimiento médico de urgencia”, “No perder cita con inféctologo” y “Refuerzan las 

orientaciones del inféctologo”. Los indicadores con resultados satisfactorios: “no retrasar la 

entrega de la TARV”; “Realización de la extracción de sangre en la UC”, “Orientaciones 

cuanto al preparo para la extracción de sangre”. Se verificó que tres (50%) UC contaban con, 

al menos, siete profesionales de diferentes categorías en los equipos; seis (100%) UC 

afirmaron la acogida para la demanda espontánea y la realización de testes de VIH, hepatitis 

virales y sífilis, bien como la extracción de sangre para T-CD4+ y Carga Viral. Cuanto a la 

entrega de la TARV para los presos, cinco (83,3%) UC la realizaron mensualmente y tres 

(50%) desarrollaron estrategias para evaluar la adherencia medicamentosa. Cinco (83,3%) UC 

relataron discusión de casos con servicios especializados en VIH por correo electrónico y 

cuatro (66,6%) por teléfono. Dos (33,3%) UC informaron que los agentes carcelarios realizan 

la interlocución de las informaciones con los servicios especializados en VIH. “Cuestionar 

sobre la regularidad en el uso de la TARV” fue el único indicador que presentó diferencia 

estadísticamente significante  entre las UC, siendo mejor evaluado en la UC-C en relación a la 

UC-D. Se observó que las UC presentaron fragilidades en la coordinación del cuidado en 

VIH, lo que puede ser consecuencia del escenario donde la asistencia es ofrecida, con 

sobrepoblación y equipos de sanidad incompletas. Se refuerza la necesidad de intervenciones 

que valoricen la monitorización del uso de la TARV y la compartición de informaciones entre 

los diferentes servicios de la red de atención a la salud, visando a la continuidad de la 

asistencia ofrecida para el manejo de la infección por el VIH en las UC.  

 

Palabras clave: Prisiones. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Investigación en 

Servicios de Salud. Atención Integral de Salud.  
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APRESENTAÇÃO 



Apresentação  18 

 

 

Apresento este estudo como fruto do trabalho e engajamento dos integrantes do Grupo 

de Estudos Operacionais em HIV/aids (GEOHaids), coordenado pela Profa. Dra. Aline 

Aparecida Monroe, minha orientadora, em parceria com o Grupo de Estudos Epidemiológico-

Operacionais em Tuberculose (GEOTB), liderado pela Profa. Dra. Tereza Cristina Scatena 

Villa, bem como com a colaboração de uma das diretoras técnicas de saúde da Secretaria de 

Administração Penitenciaria (SAP) da região de Ribeirão Preto-SP, a Enfermeira Erika 

Aparecida Catoia. Ressalto que minha participação no GEOHaids ocorre desde 2011, a qual 

foi consolidada com o meu ingresso no mestrado, de modo que tive oportunidade de 

desenvolver uma pesquisa na vertente do HIV junto aos Serviços de Assistência Especializada 

(SAE) da rede pública de saúde de Ribeirão Preto-SP. 

De antemão, ressalta-se a importância da presente tese de doutoramento para o meu 

desenvolvimento enquanto pesquisadora vinculada à Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) sendo que, para melhor operacionalização 

deste estudo, contou-se com auxílio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) em dois momentos: concessão de bolsa de doutorado 

durante 10 meses (2016 a 2018) e fomento para a realização do doutorado sanduiche no 

período de 04/2017 a 08/2017, junto ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical, sob 

supervisão da Profa. Dra. Sonia Dias. 

Reitero que a realização da presente pesquisa foi possível em função das parcerias 

acima citadas, bem como pela colaboração dos funcionários e diretores de saúde da SAP que 

providenciaram um local reservado para a coleta dos dados e entravam em contato com os 

detentos explicando sobre o estudo, os quais consentiram em participar da pesquisa e se 

apresentaram de forma respeitosa e cordial durante a condução das mesmas.  

Por fim, destaca-se que esta pesquisa possui o propósito de produzir conhecimentos 

teóricos e operacionais visando fornecer subsídios para a qualificação do cuidado em saúde a 

partir de reflexões acerca da coordenação de ações e serviços de saúde durante a assistência 

prestada para o manejo do HIV no sistema prisional. 



 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A presente tese está inserida no projeto de pesquisa intitulado “Análise da Atenção à 

Saúde prestada às pessoas que vivem com HIV/aids em unidades prisionais da região de 

Ribeirão Preto/SP”, fomentado pelo Edital Universal do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (MCTI/CNPq Nº 14/2014, Processo n° 

460753/2014-2, Vigência 19/11/2014 a 30/11/2017) e complementado com recursos 

provenientes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) na 

modalidade auxílio regular à pesquisa (Processo n°: 2015/22312-0, Vigência: 01/09/2016 a 

31/08/2018), desenvolvidos pelo GEOHaids. 

Nesse sentido, esta tese baseia-se em dados coletados relacionados aos projetos acima 

mencionados, tendo como recorte a coordenação das ações e serviços de saúde durante a 

assistência prestada às pessoas que vivem com HIV em situação de privação de liberdade em 

instituições prisionais pertencentes à região de Ribeirão Preto-SP. 

Parte-se da compreensão da coordenação
1
 enquanto uma das dimensões da Atenção 

Primária à Saúde (APS), a qual se torna apropriada para este estudo, uma vez que as unidades 

prisionais representam pontos de atenção primária ao se constituírem como portas de entrada 

das pessoas vivendo com HIV no contexto do sistema local de saúde, tornando-se fontes de 

atenção longitudinal das pessoas privadas de liberdade (PPL), possibilitando a integração de 

ações e serviços de saúde, em consonância com as necessidades e demandas dos sujeitos 

(STARFIELD, 2002; MENDES, 2002). 

A coordenação da assistência na APS, também designada como integração de ações e 

serviços de saúde, ancora-se no reconhecimento das necessidades dos indivíduos e pressupõe 

arranjos dentro da rede de atenção para garantir a continuidade da assistência e a 

compatibilização do cuidado às necessidades identificadas, seja em articulação com os 

membros e recursos dentro do próprio serviço (integração horizontal) ou com outros pontos 

de atenção da rede (integração vertical) (STARFIELD, 2002; KRINGOS, 2010).  

Segundo a nova portaria da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), publicada 

em 2017, coordenar a assistência, na perspectiva das diretrizes para a organização da atenção 

básica, significa: 

Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de 

atenção das Redes de Atenção à Saúde (RAS). Atuando como o centro de 

comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo 

cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação 

horizontal, contínua e integrada, com objetivo de produzir a gestão 

compartilhada da atenção integral. Articulando também as outras estruturas 

                                                           
1 Os termos coordenação de ações e serviços de saúde, coordenação da assistência e coordenação do 

cuidado serão utilizados como sinônimos.  
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das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais 

(BRASIL, 2017a, p 9). 

 

Desse modo, a coordenação da assistência concretiza-se através da responsabilização 

do cuidado, organização e gestão de fluxos efetivos nas RAS e pelo acesso à informação 

(MENDES, 2015; CHUEIRI et al, 2017).  

No que se refere à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas 

de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), está prevista a assistência em saúde aos 

detentos dentro das Unidades Prisionais (UP), com o intuito de promover a saúde integral com 

equidade, garantindo um elenco de ações e serviços compatíveis com as funções e atribuições 

da APS (PNAISP, 2014).  

Ressalta-se que este estudo engloba a coordenação do cuidado durante a assistência 

em HIV prestada em unidades prisionais, tanto aquelas que albergam detentos sem 

condenação, os quais aguardam julgamento em centros de detenção provisórias (CDP), 

como aqueles sujeitos que já foram julgados e condenados, e cumprem pena em regime 

fechado ou aberto em penitenciarias (BARSAGLINI, 2016; SILVA, 2015). 

 

 

1.1 Prisões: raízes históricas do seu surgimento no Brasil 

 

Historicamente, as formas de punição contra os sujeitos que cometiam crimes ou 

delitos consistiam em pena de morte, mutilação de membros, tortura e todo tipo de violência e 

flagelo humano. Apenas no século XVIII que a privação de liberdade passou a ser valorizada 

no Direito Penal, com respectiva extinção gradativa das penas cruéis e desumanas (DI 

SANTIS; ENGBRUCH; D’ELIA, 2012). 

Ainda sobre o processo histórico de implementação dos presídios, no fim do século 

XVIII começaram a surgir os primeiros projetos embrionários, os quais deram origem às 

penitenciárias. Inicialmente, na Inglaterra, a prisão tinha um caráter temporário, sendo que na 

Filadélfia/Estados Unidos da América, em meados do século XIX, criou-se o sistema de 

reclusão total, no qual o preso ficava isolado do mundo externo e até mesmo dos demais 

presos. Em 1820, nos Estados Unidos, o sistema da Filadélfia foi modificado de forma a 

instituir o isolamento total apenas no período noturno, de tal forma que este foi denominado 

“Sistema Auburn” ou “Sistema de Nova Iorque” (DI SANTIS; ENGBRUCH; D’ELIA, 2012). 
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Em Norfolk, também nos Estados Unidos, antiga colônia inglesa, posteriormente, 

surgiu um novo sistema prisional que mesclou os dois sistemas supracitados e instituiu a 

progressão de regime, que era composta por três fases, a saber: primeiro o isolamento total do 

preso e, após determinado período, o mesmo era submetido ao isolamento noturno, com a 

execução de trabalhos diurnos, sob a regra do silêncio; em seguida, avançava-se para um 

regime similar ao de liberdade condicional e, após cumprir determinado prazo de sua pena, 

conseguia a liberdade em definitivo. Na Irlanda, esse sistema foi aperfeiçoado e adquiriu uma 

quarta fase, constituída pelo trabalho do preso em um ambiente aberto sem as restrições do 

regime fechado (DI SANTIS; ENGBRUCH; D’ELIA, 2012).  

Historicamente, o sistema penal brasileiro inspirou-se nos modelos europeu e 

americano, os quais culminaram com os preceitos do Direito Penal e, por conseguinte, na 

promulgação da Lei da Execução Penal Brasileira, no entanto, o hiperencarceramento e o 

déficit de vagas representam problemas que acompanham o país desde meados de 1900, onde 

existiam 160 vagas para 976 presos, sendo assim, os presos, desde então, vêm cumprindo suas 

sentenças em condições adversas, degradantes e subumanas (DI SANTIS; ENGBRUCH; 

D’ELIA, 2012). 

Segundo Silva (2013), para além da privação do direito de ir e vir, a pena tornou-se 

uma forma de privação de outros direitos em função dos degradantes contextos que permeiam 

a superlotação prisional, da precariedade das instalações físicas, falta ou má remuneração de 

trabalho, pouco acesso ao estudo, dificuldade para receber atendimento médico, pouca 

assistência e lentidão jurídica, distanciamento dos familiares, convivência com indivíduos que 

cometeram diferentes delitos, dentre outros. Ainda, segundo o autor supramencionado, a 

cadeia faz parte das relações sociais e a sociedade torna-se vítima e cúmplice da tríade: crime 

- pena e sistema prisional. Além disso, os familiares das PPL padecem com os desgastes 

morais, emocionais e financeiros da prisão, ou seja, a condenação perpassa também pelo 

contexto familiar.  

Partindo desse ponto de vista, o cidadão passa a ser rotulado como criminoso ou 

infrator, de modo que seus direitos civis, morais e políticos lhe são amputados e a 

discriminação, o estigma e a exclusão passam a fazer parte da sua rotina diária (GODOI, 

2017). 

Na visão de Crosselli (2009), a disciplina mantida nas prisões assemelha-se a um 

processo de adestramento tal qual praticado em quartéis, escolas e demais locais em que a 

supressão do tempo está intrinsicamente ligada ao de sujeição, tornando-se, desta forma, em 

potente e verdadeira arma tecnológica de poder e opressão.  
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1.2 Políticas de saúde voltadas às Pessoas Privadas de Liberdade 

 

No final do século XIX, um processo de modernização do sistema penitenciário 

iniciou-se no estado de São Paulo (ESP), resultando na vinculação da medicina aos presídios 

(DI SANTIS; ENGBRUCH; D’ELIA, 2012). A primeira lei que buscou garantir o direito à 

assistência à saúde para as PPL foi a Lei de Execuções Penais (LEP) de 1984, em seu artigo 

14: 

A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e 

curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

[...] Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a 

assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 

autorização da direção do estabelecimento (BRASIL, 1984). 

 

Poucos anos depois, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que instituiu a 

saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, passando a ser garantida pelas 

Leis 8080 e 8142 do Sistema Único de Saúde (SUS) de 1990. Ou seja, isso significa pensar 

que as PPL não foram excluídas do rol dos direitos essenciais à vida, os quais perpassam as 

prerrogativas sociais e as condições de saúde (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b).  

Dessa forma, as políticas sociais e de saúde voltadas para essa população passaram a 

ser delineadas, resultando no Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) em 

2003 e, posteriormente, na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) em 2014, ambas instituídas por 

Portarias Interministeriais da Saúde e Justiça e coordenados pelo Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas (DAPES) da Secretária de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério 

da Saúde (MS). Cabe destacar que, em 2015, houve um deslocamento da gestão da PNAISP 

para o Departamento de Atenção Básica (DAB) da Coordenação Geral de Gestão da Atenção 

Básica do MS, conforme apresentado no Quadro 1 (SILVA, 2016). 
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Quadro 1. Ações e Políticas de Saúde voltadas ao Sistema Prisional Brasileiro. 
1984 Lei de Execução Penal (LEP): Assistência à Saúde; 

1995 Portaria Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro (MS / GM) nº 485: comitê de 

assessoramento para a prevenção de IST/aids no sistema penitenciário; 

2001 Portaria Interministerial Ministério da Saúde/Ministério da Justiça (MS/MJ) nº 2.035: 

comissão para a promoção e assistência à saúde no sistema penitenciário; 

2002 Portaria Interministerial MS/MJ nº 628: Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário (PNSSP) foi revogada; 

2003 Portaria Interministerial MS/MJ nº 1.777: Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário (PNSSP); 

2003 Criação da Área Técnica de Saúde no Sistema Penitenciário no Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 

(SISPE/DAPES/SAS/MS); 

2007 Criação da Coordenação de Apoio à Assistência Jurídica, Social e da Saúde na 

Coordenação Geral de Reintegração Social e Ensino da Diretoria de Políticas 

Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional 

(CAAJSA/CGRSE/DIRPP/DEPEN); 

2013 Portaria Interministerial MS/MJ/Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDAS) / Secretaria Especial de Direitos Humanos (SDH) / Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM) / Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) nº 

1.679: Grupo de Trabalho de elaboração e Comitê Técnico de assessoramento da Política 

Nacional de Saúde no Sistema Prisional; 

2013 Área Técnica de Saúde no Sistema Penitenciário é renomeada - Coordenação 

Nacional de Saúde Penitenciária; 

2014 Portaria Interministerial MS/MJ nº 1: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP); 

2014 Portaria MS /GM nº 94: Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas 

Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP); 

2014 Coordenação Nacional de Saúde Penitenciária é renomeada Coordenação Nacional de 

Saúde Prisional; 

2015 Coordenação Nacional de Saúde Prisional é extinta no Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas DAPES;  

2015 Coordenação Geral de Gestão da Atenção Básica do Departamento de Atenção Básica 

(CGGAB/DAB/ SAS/MS) assume a gestão da PNAISP. 
Fonte: Silva (2016). 

 

Segundo Silva (2016), a política de saúde no sistema prisional pode ser definida como 

intersetorial por ser coordenada pelo MS, em parceria com o Ministério da Justiça (MJ). 

Ainda, o autor em questão destaca que a PNAISP promoveu alterações na gestão e agregou 

benefícios como mudanças nas terminologias: saúde penitenciária para saúde prisional, 

pessoas privadas de liberdade para pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, do 

serviço de equipe de saúde em unidade prisional para equipe de atenção básica prisional.  

Para assegurar os direitos humanos, a efetivação da saúde como um direito e a 

continuidade do cuidado às pessoas privadas de liberdade, a PNSSP e a PNAISP atribuíram 

responsabilidades às unidades de saúde do sistema prisional relacionadas às ações de Atenção 

Básica a serem ofertadas neste cenário, sendo um ponto de atenção inserido no SUS. 

Importante destacar que a PNAISP foi o ponto de partida para incrementar a qualificação da 
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assistência prestada no âmbito prisional, uma vez que passou a ser considerada porta de 

entrada das RAS no SUS, tendo como uma de suas atribuições a ordenação das ações e 

serviços de saúde prestados (BRASIL, 2014a). 

Tal política prevê também a composição de uma equipe de Atenção Básica Prisional 

(EABp) formada por cinco a onze profissionais, assim como os previstos para compor as 

equipes de Atenção Básica à Saúde, em especial, o modelo pautado na Estratégia Saúde da 

Família. Ressalta-se a relevância das equipes presentes nos cenários prisionais na perspectiva 

da promoção de saúde, prevenção de doenças e o manejo de agravos já instalados e 

recorrentes nesse ambiente, com destaque para a tuberculose (TB) e HIV, ainda que a maioria 

das ações implementadas sejam voltadas para a assistência, com caráter curativo (LERMEN 

et al., 2015).  

No que tange à nova PNAB, publicada em 2017, verifica-se o estabelecimento de 

competências a serem desenvolvidas no contexto da APS, as quais também devem ser 

valorizadas e adaptadas pelas equipes de saúde no contexto prisional (BRASIL, 2017), a 

saber: 

 Organizar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, pautados na universalidade; 

 Planejar as ações a partir das demandas de saúde identificadas na população; 

 Instituir linhas de cuidado pautadas na integralidade; 

 Referenciar e garantir encaminhamentos oportunos de modo a fortalecer o vínculo e a 

coordenação da assistência em outros pontos assistenciais; 

 Constituir-se como porta de entrada preferencial e ordenar a RAS; 

 Valorizar a formação e educação permanente dos profissionais de saúde; 

 Promover o acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial, quando necessário;  

 Valorização da contratação/composição de equipes multiprofissionais; 

 Alimentar Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

Por fim, ressalta-se a importância em conhecer as diretrizes e políticas sociais e de 

saúde que o Estado tem implementado ao longo dos anos para minimizar as mazelas 

enfrentadas por esse segmento populacional, bem como as ações para assegurar a atenção à 

saúde, amparadas nos princípios da integralidade e equidade (SCHULTZ, 2017). Nesta 

perspectiva, o presente estudo ancora-se na atenção prestada às pessoas vivendo com HIV 

como uma medida para analisar a assistência em saúde no âmbito prisional, por meio de um 

dos atributos da APS, a saber: a coordenação do cuidado. 
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1.3 Dados epidemiológicos do HIV nas populações privadas de liberdade  

 

A população prisional, juntamente com homens que fazem sexo com homens, usuários 

de drogas injetáveis, profissionais do sexo e transgêneros são consideradas população-chave e 

prioritárias para o cuidado em saúde devido ao maior risco de contrair a infecção pelo 

HIV/aids e à menor possibilidade de terem acesso às ações de prevenção da transmissão do 

vírus (WHO, 2014). É conhecido que entre 40% e 50% das novas infecções pelo HIV 

ocorrem entre populações-chave e seus respectivos parceiros, incluindo as PPL (WHO, 2017). 

Com o uso ininterrupto da terapia antirretroviral (TARV), a infecção pelo HIV/aids 

tornou-se, ao longo de décadas, uma condição crônica manejável, que, mundialmente, afeta 

36,7 milhões de adultos e crianças, 1,9 milhões de novas infecções por ano em adultos no 

período de 2010 e 2015 e 1,0 milhão de óbitos (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS/UNAIDS, 2017). Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que 

a incidência do HIV entre as populações chave continua a aumentar, enquanto que na 

população em geral a mesma permanece constante (WHO, 2017). 

No Brasil, no período de 1980 a junho de 2017, foram notificados 882.810 casos de 

aids. De 2007 até junho de 2017 foram registrados 194.217 casos de infecção pelo HIV e 

316.088 óbitos decorrentes da doença desde 1980 até 31 de dezembro de 2016 (BRASIL, 

2017b). O Estado de São Paulo (ESP) registrou 260.396 casos de aids no período de 1980 a 

30 de junho de 2017 (SÃO PAULO, 2017).   

Em relação à população prisional, no contexto internacional, estimou-se 10 milhões de 

pessoas em prisões e 30 milhões de indivíduos por ano transitando entre a prisão e a 

comunidade, configurando uma população flutuante com sérias vulnerabilidades 

(ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME/UNODC, 2014).  

Segundo dados do Instituto de Pesquisa sobre Políticas Criminais (ICPS), o Brasil é o 

terceiro país com maior população prisional do mundo, precedido pelos Estados Unidos da 

América, China (WALMSLEY, 2018). Atualmente, a população prisional do país é composta 

de 726.712 pessoas, taxa de ocupação de 197,4% e déficit total de 358.663 mil vagas até 

junho de 2016 (BRASIL, 2017c). 

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(INFOPEN), em dezembro de 2014, identificou-se uma prevalência de 7.412 PPL vivendo 

com HIV (1,3%), 5.534 com tuberculose (0,9%), 3.360 com hepatites virais (0,6%) e 2.978 

com sífilis (0,5%) (BRASIL, 2015). Em relação aos óbitos no sistema prisional, a taxa foi 
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13,6 ocorrências para cada 10 mil PPL em 2016 (BRASIL, 2017c). Quanto ao fenômeno do 

hiperencarceramento, em 2075, estima-se que uma em cada dez pessoas estarão em situação 

de privação de liberdade (BRASIL, 2014b). 

Há que se destacar neste cenário o ESP, uma vez que concentra cerca de um terço 

(240.061) da população carcerária do país, com uma taxa de ocupação de 183% (BRASIL, 

2017c).  

Ainda em relação à dimensão epidemiológica da infecção pelo HIV nas PPL, 

observa-se que se trata de um tema abordado de forma pouco sistemática no cenário 

brasileiro, tanto na perspectiva das macropolíticas, como na macroeconomia, desafiando, 

assim, a sistematização dos dados epidemiológicos, bem como o planejamento e a definição 

das ações e estratégicas de intervenção em saúde junto a esta população. Tal fato ocorre pela 

falta de atualização dos dados de incidência e prevalência das doenças nesse contexto, seja 

por entraves burocráticos, ou àqueles associados a questões éticas e de segurança pública, os 

quais podem gerar vieses de informação (GIANNA, et al 2012; MAERRAWI, 2013). 

 

 

1.4 Metas e diretrizes para o enfrentamento da epidemia do HIV entre as populações 

privadas de liberdade 

 

Com intuito de normatizar o manejo do HIV/aids nas populações-chave, 

considerando a maior vulnerabilidade, o estigma e a discriminação que envolve a infecção 

em grupos populacionais específicos, a OMS lançou em 2016 o "Guia consolidado para 

prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV em populações-chave", o qual recomenda a 

ampliação  do acesso aos preservativos, a instituição de programas de educação por pares, a 

confidencialidade do status sorológico, o rastreio da tuberculose, a imunização contra 

hepatite B, além de testagem, aconselhamento, cuidados e tratamento dentro e fora da prisão, 

dentre outros (WHO, 2014). 

Diante da complexidade que permeia o controle da epidemia do HIV/aids nesta 

população-chave, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) enfatiza a 

importância da garantia do acesso à saúde de forma não discriminatória às ações e serviços 

de saúde voltados à promoção, prevenção e tratamento da infecção pelo vírus “in loco” 

(UNODC, 2014). 

Levando em consideração a prevalência de HIV no contexto carcerário, associada à 

elevada vulnerabilidade e transmissão do vírus, programas de saúde “in loco” são destacados 
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como estratégias primordiais para melhorar os cuidados em saúde, além de garantir o acesso 

universal e viabilizar a concretude da cascata do cuidado em HIV (LEMOS et al.,  2013), 

sendo que esta última contempla o acesso às ações para a prevenção e controle da infecção 

pelo vírus, articulando etapas que perpassam  o momento da detecção da mesma, a 

instituição da TARV, até a respectiva retenção do cuidado e alcance da supressão viral, de 

forma a garantir a qualidade de vida das pessoas infectadas (BRASIL, 2017d), promovendo 

rupturas necessárias à cadeia de transmissão viral. 

No entanto, há que se pensar em investimentos e incrementos programáticos e 

estruturais para consolidação do cuidado dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez 

que condições atuais desfavoráveis como a violência, insuficiência de UP, sobrelotação, uso 

clandestino de drogas, compartilhamento de seringas, coerção sexual, sexo desprotegido e 

práticas homossexuais aumentam a vulnerabilidade à infecção pelo HIV nestes ambientes 

(DOLAN; LARNEY, 2010; UNODC, 2012; ALBUQUERQUE et al., 2014). 

Adicionalmente, há um consenso na literatura sobre as PPL que passam por diversas 

transferências institucionais, as quais sofrem com o rompimento da abordagem de suas 

condições nosológicas, do vínculo com a equipe de saúde e da adesão aos cuidados em 

saúde (DOLAN; LARNEY, 2010; UNODC, 2012; MAERRAWI, 2013; MEYER et al., 

2014; FERNANDES et al., 2014). Essa multiplicidade de problemas pode comprometer a 

efetiva assistência em HIV, especialmente no que se refere à coordenação do cuidado em 

saúde. 

Como resposta ao enfrentamento da epidemia do HIV, em 2014, a UNAIDS traçou 

três metas audaciosas, denominadas 90-90-90 propondo, até 2020, atingir 90% dos casos que 

vivem com HIV com o diagnóstico instituído, bem como garantir que 90% destes tenham 

acesso à terapia antirretroviral (TARV), dos quais 90% atinjam a supressão da carga viral. E 

com meta para 2030 o alcance de 95-95-95 respectivamente (UNAIDS, 2014a; UNAIDS, 

2014b).  

Ressalta-se que a efetivação destas metas globais envolve a valorização da 

coordenação do cuidado durante a assistência prestada, de modo que esta seja assegurada e 

fortalecida em toda a rede de atenção à saúde, tornando-se pauta prioritária das políticas 

públicas governamentais para o enfrentamento da epidemia do HIV nesta população-chave. 
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1.5 Coordenação da assistência prestada à população privada de liberdade vivendo 

com HIV: revisão integrativa da literatura 

 

1.5.1 Introdução 

 

Estima-se que 10 milhões de pessoas estejam em situação de privação de liberdade 

em todo o mundo, sendo que, anualmente, 30 milhões de indivíduos transitam entre a prisão 

e a comunidade ou vice-versa (UNODC, 2014). A população prisional se constitui como 

flutuante e apresenta sérias vulnerabilidades tanto no âmbito programático como individual, 

em especial, no que diz respeito à infraestrutura precária, insuficiência de unidades 

prisionais, resultando em sobrelotação populacional, compartilhamento de insumos como 

lâminas de barbear, consumo clandestino de drogas, tatuagens, piercings, e, práticas sexuais, 

muitas vezes homossexuais, frequentes e desprotegidas ( UNODC, 2012; MAERRAWI & 

LIMA, 2013; ALBUQUERQUE et al., 2014). 

A população privada de liberdade é considerada pela OMS como um dos grupos de 

maior vulnerabilidade a epidemia do HIV/aids, seja por estarem em maior risco de infecção 

pelo vírus ou pelo acesso limitado às ações de prevenção no ambiente carcerário, sendo 

assim, constitui-se em uma das populações chave para o enfrentamento da epidemia do HIV 

(WHO, 2014).  

Considerando a elevada prevalência de HIV/aids no ambiente prisional, associado ao 

potencial de transmissão e vulnerabilidades desta população, as unidades de saúde prisionais 

tornam-se essenciais para a assistência em saúde, devendo garantir o acesso universal às 

ações e serviços de saúde, bem como a coordenação do cuidado prestado (LEMOS, et al., 

2013). 

Tal perspectiva implica na configuração de um ponto de atenção longitudinal e 

habitual, com a oferta de ações sistemáticas e capilarizadas de promoção da saúde e 

prevenção de doença; coordenação do fluxo dos usuários entre os serviços de saúde; gestão 

compartilhada e gerenciadora do centro de comunicação entre os pontos de atenção de modo 

a assegurar a coordenação da assistência (MENDES, 2012; STARFIELD, 2002).   

Entende-se que a coordenação do cuidado engloba de forma deliberada uma 

responsabilidade solidária entre os diferentes níveis de atenção em saúde, agregando um 

trabalho clínico conjunto com intuito de facilitar a prestação de serviços em saúde. Nessa 

direção, pensar em coordenação das ações e redes de saúde nos remete à capacidade técnica, 



1. Introdução  30 

 
 

gerencial e política dos serviços de saúde na perspectiva da continuidade e integralidade do 

cuidado de acordo com as demandas e as expectativas pessoais dos usuários apresentadas ao 

longo do tempo (MENDES, 2012).  

Com isso, a coordenação do cuidado pode ser compreendida por diferentes formas, a 

saber: pelos usuários, pelas famílias, pelos profissionais de saúde e pelo sistema de atenção à 

saúde, sendo que, a coordenação do cuidado deve promover estratégias que incorporem 

recursos humanos, materiais e informações necessárias à integração dos diferentes pontos de 

atenção à saúde, sistemas de apoio e sistemas logísticos (MENDES, 2015). De forma 

complementar, Starfield (2002) e Mendes (2015) citam como elementos fundamentais da 

coordenação do cuidado: continuidade da atenção, longitudinalidade referida também como 

Continuidade longitudinal (KRINGOS, 2012), integralidade, encaminhamento e 

comunicação. 

No cerne desta questão, a existência de segmentação e fragmentação da assistência 

entre os níveis de atenção configuram-se como desafios para o acompanhamento e a 

continuidade do cuidado às condições crônicas (ALMEIDA, 2010), dentre elas o HIV/aids.  

Diante da necessidade de conhecer a capacidade do sistema prisional em coordenar a 

assistência e o uso de outros níveis de cuidados em saúde pela população que vive com HIV 

esta revisão objetiva compreender a dinâmica da coordenação do cuidado em saúde às 

pessoas privadas de liberdade que vivem com HIV. 

 

 

1.5.2 Métodos 

 

Realizou-se uma revisão integrativa (RI) da literatura em 2016, norteada pela questão: 

Como ocorre a coordenação do cuidado às pessoas que vivem com HIV/aids no sistema 

prisional? Tal questão foi elaborada com o auxílio da estratégia PICO (SANTOS et al, 2007; 

LIMA, 2015) considerando: (P) Paciente ou Problema – Pessoas privadas de liberdade que 

vivem com HIV/aids; (I) Intervenção – cuidado prestado (C) Controle ou Comparação – não 

se aplica a esse estudo; (O) Desfecho – coordenação do cuidado em saúde. 

Com vistas ao adequado processo de seleção das publicações, estabeleceram-se como 

critérios de inclusão: artigos primários, que abordaram os cuidados somente relacionados ao 

HIV/aids e em população privada de liberdade, custodiadas no sistema prisional. 
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Como estratégia de busca optou-se por escolha dos descritores a partir da investigação 

prévia à biblioteca de terminologia em saúde – Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), no 

Medical Subject Headings (MeSH), nos Títulos CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature), na MeSH database, Emtree (Embase Subject headings). A Web of 

Science e Scopus não dispõe de vocabulários estruturados. 

As combinações dos descritores selecionados foram realizadas nas bases eletrônicas de 

dados elencadas: LILACS (Literatura Latino Americano em Ciências de Saúde, PubMed 

(Public/Medline ou Publisher Medline) e CINAHL, Scopus, Embase, Web of Science, 

respectivamente.  A seguir apresenta-se o quadro acerca dos procedimentos para a seleção dos 

materiais do estudo. Tais bases de dados com interface na área da saúde e multidisciplinar 

objetivaram a ampliar a oportunidade de composição de um arcabouço relevante de produções 

científicas. Foram utilizados os seguintes filtros: artigos publicados entre janeiro de 2012 e 

junho de 2016; nos idiomas em inglês, português e espanhol (Quadro 2). Foram identificados 

2.991 artigos sem filtro, com filtro proposto os resultados foram: PubMed - 198; Lilacs - zero; 

CINAHL - 38; Web of Science - 73; Embase - 375; Scopus - 117. 

 

Quadro 2. Descrição da estratégia de busca nas bases de dados, por meio dos 

descritores/palavras-chave, Ribeirão Preto, 2016. 

Base de 

dados 

Descritores/palavras-chave 

empregados 

Artigos 

encontrados 

Artigos após 

aplicação dos 

filtros
* 

Pubmed 

("HIV" OR "HIV Infections" OR 

"Acquired Immunodeficiency 

Syndrome") AND ("Prisons" OR 

"Prisoners") AND ("Delivery of Health 

Care" OR "Health Services 

Administration" OR "Management 

Service Organizations") 

835 198 

Cinahl 

(“Human Immunodeficiency Virus” OR 

“HIV infections” OR “Acquire 

Immunodeficiency Syndrome”)  AND 

(“Correctional Facilities” OR 

Prisoners) AND  (“Health Care 

Delivery” OR  “Health Services 

Administration” Management) 

126 38 

Web of 

Science 

(HIV OR "HIV Infections" OR "Acquired 

Immunodeficiency Syndrome" OR AIDS) 

AND (Prisons OR Prisoners OR hostage 

OR convicted OR recluse OR “private 

population freedom”) AND ("Delivery of 

Health Care" OR "Health Services 

Administration" OR "Management 

Service Organizations" OR Management 

OR coordination) 

161 73 
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Embase  

(“Human Immunodeficiency Virus” OR 

“Human Immunodeficiency Virus 

Infections” OR “Acquired 

Immunodeficiency Syndrome”) AND 

(“Prisoner” OR “Prision”) AND 

("Health Care Delivery" OR 

“Management” OR “Heath Service”) 

1363 375 

Scopus 

(HIV OR "HIV Infections" OR "Acquired 

Immunodeficiency Syndrome") AND 

(Prisons OR Prisoners”) AND 

("Delivery of Health Care" OR "Health 

Services" OR "Management Service 

Organizations" OR “Management”) 

506 117 

Total de artigos 2991 801 
*Filtros aplicados: últimos 5 anos, idioma inglês, português e espanhol. 

Fonte: Próprio estudo, 2016. 

 

Na etapa de triagem, foram removidos os trabalhos duplicados em cada base de 

dados e entre si, resultando em 253 artigos remanescentes. Estes, por sua vez, foram 

submetidos à etapa de elegibilidade, na qual a leitura dos títulos e resumos foi determinante, 

resultando em 57 publicações. Posteriormente, procedeu-se à revisão por pares, com a leitura 

desses materiais na íntegra, objetivando compor a amostra final desta revisão integrativa da 

literatura. A Figura 1 abaixo apresenta o fluxograma pertinente às etapas de seleção dos 

artigos: 
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Figura 1. Fluxograma da revisão integrativa, segundo The PRISMA Group, Ribeirão Preto, 

2016. 
 

 
Fonte: MOHER (2009) adaptado. 

 

 

Os nove estudos selecionados foram submetidos à leitura pelos autores, de forma 

independente, com o propósito de extrair as informações relevantes por meio de fichamento 

(LIMA, 2015). A extração dessas informações objetivou agrupar e sumarizar informações 

pertinentes para responder à questão norteadora, de forma organizada e sintetizada. 

Como ferramenta acerca do rigor e qualidade na elaboração e apresentação dos 

estudos incluídos nesta revisão, utilizou-se o check list STROBE (Strengthening the 
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Reporting of Observational Studies in Epidemiology) (UNIVERSITY OF BERN, 2007) para 

estudos observacionais, composto por 22 itens, sendo 18 itens comuns aos estudos de coorte, 

caso-controle e seccionais, os quais sinalizam, aos autores de estudos, elementos que devem 

estar presentes em cada parte (título, resumo, introdução, metodologia, resultados, discussão e 

conclusão). 

 

 

1.5.3 Resultados 

 

Durante a análise e interpretação dos resultados identificou-se que o maior número de 

artigos incluídos é originário dos Estados Unidos (44,4%) e o ano com mais publicações foi 

2012 (44,4%) (Quadro 3). 

Considerou-se ainda, importante neste estudo destacar e descrever quais foram as 

prioridades encontradas em cada país no tocante a coordenação do cuidado, a saber: os EUA 

priorizou uma coordenação da assistência no âmbito prisional apontada para o diagnóstico 

precoce, acesso à assistência e tratamento do HIV durante a detenção, tendo como ponto 

facilitador ambiente altamente estruturado (VOUX et al., 2012; VANHANDEL, 2012; 

MEYER et al., 2014); dentre as fragilidades, tem-se os desafios para a coordenação do 

cuidado no momento de pós liberdade (MEYER et al, 2014) e o baixo acesso de testes de 

sensibilidade à TARV (MENEZES et al., 2013). Na Malásia identificou-se limitações no 

acesso à assistência e ao tratamento ao HIV e no manejo dos casos diante da agudização da 

infecção pelo vírus durante a detenção. Ainda na Malásia, as dificuldades da coordenação do 

cuidado nos centros de detenção perpassam também pelo estigma e discriminação (FU et al, 

2013). No Brasil, apesar da baixa oferta de testagem sorológica no momento de entrada no 

sistema prisional e a superlotação nas prisões, os indivíduos recém diagnosticados foram 

encaminhados para o serviço de referência em HIV/aids (SGARBI et al., 2015). 

Estudo realizado na Itália apontou que, apesar dos desafios em garantir o tratamento 

clínico e medicamentoso do HIV aos detentos infectados pelo vírus, a coordenação do 

cuidado estava associada à oferta do diagnóstico e assistência em HIV (MONARCA et al., 

2015). Estudo na África apontou que, apesar do manejo clínico adequado, algumas 

fragilidades na coordenação ainda se fazem presentes diante da descontinuidade dos cuidados 

durante transferências para outras unidades prisionais ou durante o período de liberação para a 

comunidade (DAVIES; KARSTAEDT, 2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monarca%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26653247
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Diante disso, para proporcionar melhor compreensão dos estudos elegíveis para essa 

revisão optou-se em agrupar as temáticas coincidentes em duas categorias: Continuidade do 

cuidado dentro do sistema prisional (I) e Comunicação (in)formal do sistema prisional com os 

demais serviços assistenciais (II), sendo que, 44% dos estudos se enquadraram na categoria II, 

33% na categoria I e 22% estavam presentes nas categorias I e II.  

 

Quadro 3. Descrição dos artigos segundo periódico de publicação, país, ano e idioma, 

Ribeirão Preto, 2016. 

Nº do 

Artigo* 
Periódico 

País do 

estudo 

Ano de 

publicação 
Tema central Idioma 

Categoria 

tematica 

A1 PLoS One Brasil 2015 

Diagnostico; tratamento e 

seguimento clinico no 

serviço de referência 

HIV/aids.  

Realizado em 12 prisões. 

Inglês I 

A2 

BMC 

Infectious 

Diseases 

Itália 2015 

Diagnóstico, tratamento e 

cuidados para HIV na 

prisão. Realizado em 25 

prisões. 

Inglês I / II 

A3 
JAMA 

Intern Med 

Estados 

Unidos 
2014 

Tratamento do HIV com 

TARV, supressão viral 

durante o encarceramento. 

Realizado em 16 prisões. 

Inglês II 

A4 

AIDS Res 

Hum 

Retrovirus

es 

Estados 

Unidos 
2013 

Gentotipagem; teste de 

resistência TARV nos 

estabelecimentos 

prisionais.  

Realizado em 87 

instalações prisionais. 

Inglês II 

A5 

Bull World 

Health 

Organ 

Malásia 2013 

Desafios para implantação 

da metadona e retenção 

no cuidado na prisão em 

pessoas com HIV. 

Realizado em duas 

prisões.  

Inglês II 

A6 PLoS One Malásia 2012 

Dificuldade no acesso 

assistência e tratamento 

ao HIV durante a 

detenção; dificuldade no 

encaminhamento nos 

casos de agudização do 

HIV, indisponibilidade de 

resultados de exames de 

controle do HIV; 

dependência de opióides.  

Realizado em duas 

prisões. 

Inglês II 
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A7 PLoS One 
Estados 

Unidos 
2012 

Diagnóstico HIV precoce 

na prisão; início da TARV 

e falta de genotipagem 

antes do início do 

tratamento.  

Realizado em dez prisões. 

Inglês I 

A8 PLoS One 
África 

do Sul 
2012 

Assistência, tratamento e 

complicações do HIV. 

Supressão viral durante o 

encarceramento; 

interrupção do 

seguimento e tratamento 

para o HIV durante as 

transferências inter-

instalações e pós-

libertação.  

Realizado em uma prisão. 

Inglês I / II 

A9 

American 

Journal of 

Public 

Health 

Estados 

Unidos 
2012 

Diagnostico do HIV nas 

prisões.  

Realizado em 16 prisões. 
Inglês I 

*Os artigos foram identificados por número, precedidos da letra “A”.  

Fonte: Próprio estudo, 2016. 

 

Em relação à qualidade na realização dos estudos selecionados, 75% não 

contemplavam o item 9 do STROBE, o qual se refere às medidas adotadas para evitar 

potenciais fontes de viés. Os itens 7 e 12, que tratam da descrição das variáveis e dos métodos 

estatísticos e do tratamento dos missing data não estavam contemplados em 50% dos artigos. 

Os itens 10, 11, 13, 15, 16 e 17 não foram contemplados em 25% dos artigos, os quais estão 

relacionados à determinação do tamanho amostral, tratamento das variáveis quantitativas, 

número de participantes em cada etapa do estudo, desfecho, resultados principais e descrição 

de outras análises que foram realizadas.  

Por meio do STROBE identificou-se que a maioria dos estudos não abordaram a 

descrição dos vieses. A avaliação dos possíveis vieses presentes nos estudos é fundamental, 

independente do delineamento dos estudos. Ressalta-se a importância da avaliação do risco de 

viés, uma vez que a ausência dessa informação dificulta a generalização, confiabilidade e 

aplicabilidade dos resultados, o reconhecimento dos pontos fracos e fortes do estudo e, por 

conseguinte, a qualidade metodológica. É importante reportar as informações que auxiliaram 

o julgamento para indicar a presença ou ausência do risco de viés e que esses dados sejam 

descritos de forma clara e adequada (UNIVERSITY OF BERN, 2007). 
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1.5.4 Discussão 

 

1.5.4.1 Continuidade do cuidado dentro do sistema prisional 

 

Partindo do eixo da continuidade da atenção, os estudos de Voux et al. (2012), 

VanHandel et al. (2012), Davies e Karstaedt (2012), Meyer et al. (2014) apontam elementos 

que podem indicar a ocorrência da continuidade da atenção no âmbito prisional, uma vez que 

identificaram rastreamento sistemático do HIV, redução do comportamento de risco, 

supressão viral e oferta da terapia antirretroviral (TARV). Tais ações podem indicar uma 

coordenação do cuidado bem-sucedida por trazerem elementos condizentes com o controle da 

doença. 

Ao analisar os artigos, foi possível identificar a longitudinalidade e a continuidade da 

atenção como componentes prioritários, visto que o tratamento do HIV no encarceramento 

promoveu melhoria significativa nas condições clínicas dos sentenciados devido à supressão 

viral e a vinculação ao seguimento após o diagnostico instituído (DAVIES; KARSTAEDT, 

2012; MEYER et al., 2014; SGARBI et al., 2015; MONARCA et al., 2015;). Nesse sentido, 

considera-se a vinculação formal da população ao serviço de saúde como um princípio 

fundamental da continuidade longitudinal, tendo em vista uma melhor probabilidade de que 

sejam desenvolvidas relações de longo prazo (STARFIELD, 2002). 

A oferta de exames para o diagnóstico do HIV manteve consonância com as diretrizes 

internacionais para o controle da disseminação do vírus nas prisões, visto que a UNAIDS 

traçou como meta para 2020 a promoção de forma ampliada do diagnóstico clínico, do acesso 

à TARV e a supressão viral em 90% dos casos (UNAIDS, 2014a). A observância e o 

cumprimento das diretrizes internacionais representam esforços do sistema prisional em 

garantir a oferta de ações, as quais refletem de maneira positiva nas condições de saúde dos 

encarcerados. 

Nos centros de detenção na Malásia, estudo apontou a efetividade na coordenação do 

cuidado por parte das equipes de saúde prisionais, por meio da abordagem terapêutica com 

metadona em usuários de drogas, no período que antecede a liberdade prisional, utilizando-se 

dosagem lenta e individualizada com apoio da Direção Geral do Serviço de Prisões na 

implementação do programa.  O manejo medicamentoso com metadona corroborou para 

retenção ao tratamento do HIV após a liberdade (WICKERSHAM et al, 2013). 

Nessa direção, a presença de gestores ativos torna-se fortemente decisiva no 

planejamento e coordenação da assistência, uma vez que buscam estabelecer fluxos 
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assistenciais, articulação das ações intersetoriais e capacitação dos trabalhadores, priorizando 

na agenda a integralidade do cuidado (MALTA; MERHY 2010). Espera-se que as unidades 

prisionais, visando promover a saúde integral e equânime aos detentos, possam garantir o 

elenco de ações e serviços de saúde de forma não discriminatória, por meio da liderança e 

protagonismo de gestores/coordenadores de saúde.  

Em oposição à continuidade da assistência, estudos relataram barreiras no acesso à 

TARV, aos testes de sensibilidade à TARV (MENEZES et al 2013) e ausência no 

rastreamento da TB, mesmo diante da presença de sintomas sugestivos da doença, além do 

estigma, discriminação e assédio pelas autoridades policiais (WICKERSHAM et al., 2013; 

FU et al., 2012). A pouca integração entre as equipes, saúde/justiça/segurança que compõe o 

sistema prisional desvela fragilidades na continuidade do cuidado em saúde, uma vez que este 

se configura como transetorial, exigindo a cooperação de diversos atores e setores 

institucionais (SILVA, 2015). 

O descompasso na coordenação do cuidado aos sentenciados corrobora com a 

fragmentação e desarticulação da atenção em saúde, tornando o cuidado pouco resolutivo, por 

meio de relações desarticuladas ou com baixo grau de integração do sistema de saúde 

(MENDES, 2015). Tais aspectos fragilizam a coordenação do cuidado e podem repercutir em 

desfechos desfavoráveis, como a agudização da doença, internações e óbitos.  

 

 

1.5.4.2 Comunicação (in)formal do sistema prisional e os demais serviços 

assistenciais 

 

A integração dos serviços de saúde por meio de redes assistenciais e sua 

interdependência objetiva a efetivação da integralidade da assistência, uma vez que a 

coordenação almeja compatibilizar a oferta de ações e serviços de saúde às demandas 

apresentadas pelas pessoas privadas de liberdade, juntamente com a capacidade técnico-

gerencial do serviço, estabelecimento de fluxograma de atendimento, além de estratégias de 

planejamento e avaliação dos serviços prestados (HARTZ, 2004; CECÍLIO, 2011).  

No estudo de Davies e Karstaedt (2012) foi possível observar a perda de 

acompanhamento/seguimento clínico para o HIV em uma parcela de prisioneiros em 

cumprimento de pena, bem como entre sujeitos que estavam em processo de pós-liberdade. 

Dentre os motivos relatados para a perda desse acompanhamento, destaca-se a transferência 

interinstitucional ou liberação para a comunidade, sem a respectiva comunicação formal para 
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o encaminhamento dos casos. Além disso, foi consensual na literatura que a população 

privada de liberdade que passa por diversas transferências interinstitucionais sofre com a 

fragmentação do cuidado, decorrente da falta de vínculo e de engajamento aos cuidados de 

saúde (DOLAN; LARNEY, 2010; UNODC, 2012; MEYER et al., 2014; FERNANDES et 

al., 2014). 

Ademais, os estudos de Fu et al. (2012) e Wickersham et al. (2013) apontaram outras 

falhas na coordenação do cuidado, como a falta de comunicação formal entre serviço de saúde 

prisional com os serviços de saúde externos durante o processo de transição dos presos para a 

comunidade, além da dificuldade em dar seguimento ao tratamento para dependência química 

fora do âmbito prisional. Essa situação impossibilita a integração entre os diferentes pontos da 

rede assistencial (dentro e fora da prisão), oferta de serviços oportunos e seguros em 

consonância com as demandas (MENDES, 2015) da população que vivendo com HIV/aids.  

A organização da assistência se concretiza em diferentes dimensões e requer o 

envolvimento de dois ou mais serviços de saúde de forma efetiva, de modo que a 

comunicação por meio de mecanismos de referência e contrarreferência torna-se essencial. 

Ademais, para que a coordenação do cuidado se consolide por meio do estabelecimento de 

redes assistenciais à saúde, urge a necessidade de prover conexões seguras e regulamentadas, 

com fluxos pactuados visando suprir as lacunas de comunicação mediante a presença de 

serviços desarticulados e ineficientes (MENDES, 2015).  

O seguimento dos usuários dos serviços de saúde no momento de transição do cuidado 

enquadra-se na coordenação da atenção, a qual, segundo Mendes (2015), perpassa a 

interlocução entre os serviços, bem como entre os diferentes profissionais de saúde que 

prestam atenção a uma pessoa usuária (MENDES, 2015). 

Para a coordenação do cuidado ser considerada eficaz, deve-se garantir uma melhor 

integração entre as redes assistenciais de saúde. Um elemento constitutivo da coordenação 

para assegurar a comunicação, na perspectiva da continuidade da assistência, refere-se aos 

meios eletrônicos no estabelecimento de fluxo de informações entre os diferentes pontos de 

atenção à saúde (STARFIELD, 2002; MENDES, 2015). No entanto, vale a pena refletir que 

constituir e integrar um sistema de informação envolvendo o contexto prisional representa um 

desafio, em função de questões de segurança quanto ao sigilo de informações sobre 

retornos/saídas, com o propósito de prevenir fugas ou resgates de detentos, assim, tais 

aspectos denotam a complexidade e a periculosidade do ambiente carcerário.  

Ressalta-se também que a diversidade de contexto dos países reflete na 

heterogeneidade da organização e coordenação dos serviços de saúde no âmbito prisional. 
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Apesar dessa heterogeneidade, Malta e Merhy (2010) acrescenta que o esperado é que o 

“caminhar” na rede de serviços que seja seguro, sem obstáculos, como garantia de qualidade 

da assistência.  

Para tal, urge a necessidade de superar as deficiências no trabalho em equipe, garantir 

uma gestão articuladora, inserida na perspectiva de uma rede assistencial comunicativa. Dessa 

forma, pensar na coordenação assistencial implica em profundas reflexões sobre os arranjos 

institucionais vigentes no sistema prisional, bem como os modos de operacionalizar o cuidado 

em uma perspectiva de aprimoramento dos mecanismos de integração formal do trabalho em 

equipe, das redes assistenciais e da gestão (intra e extra prisional).  

 

 

1.5.5 Conclusão 

 

A realização desta revisão possibilitou configurar duas categorias temáticas, a saber: 

Continuidade do cuidado dentro do sistema prisional (I) e Comunicação (in)formal do sistema 

prisional com os demais serviços assistenciais (II). Identificou-se que 44% dos materiais 

bibliográficos contemplavam a categoria II, denotando a fragmentação em relação aos 

mecanismos de encaminhamento formal dos indivíduos que vivem com HIV quando 

necessitam de seguimento em outros pontos de atenção à saúde, desvelando desafios para a 

concretude da coordenação do cuidado em relação aos serviços de referência e 

contrarreferência envolvidos na assistência prestada às pessoas privadas de liberdade, dentro e 

fora das prisões. Nessa perspectiva, para uma melhor comunicação na RAS torna-se 

imprescindível o fortalecimento da coordenação do cuidado em saúde.  

O eixo I desvela potencialidades no manejo clínico do HIV, em especial, no que diz 

respeito às ações para o diagnóstico do HIV no contexto prisional, bem como a abordagem da 

drogadição como estratégia para a retenção do cuidado em HIV. O acesso à TARV foi 

contraditório, ora destacado como fortaleza por alguns estudos, ora como debilidade. Dentre 

as fragilidades apontadas, destacou-se a baixa oferta de testes de sensibilidade à TARV e 

abordagem não sistemática do rastreamento da tuberculose entre os detentos.  

De modo geral, investimentos são necessários para o empreendimento de ações 

coordenadas e em cooperação entre as equipes e serviços de saúde envolvidos na assistência 

prestada em HIV, dentro e fora do contexto prisional, com o propósito de fortalecer a 

coordenação e continuidade do cuidado prestado às pessoas privadas de liberdade, bem como 
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àqueles sujeitos que se encontram em período de transição para outras unidades prisionais ou 

para a comunidade em função do livramento prisional. 

 

 

1.6 Justificativa do estudo 

 

Em função das condições sanitárias e epidemiológicas apresentadas em relação ao 

ambiente carcerário e à problemática da infecção pelo HIV nas PPL, reforça-se, a 

importância de estudos que abordem a coordenação da assistência prestada a esta população-

chave vivendo com HIV enquanto um dos atributos essenciais para os avanços necessários ao 

cumprimento de metas e compromissos voltados ao controle da infecção, mas, sobretudo, no 

que se refere à concretude do direto à saúde em um ambiente complexo e marcado por 

contradições como o sistema prisional brasileiro.  

Dessa forma, o presente estudo pretende contribuir com a produção de conhecimentos 

teóricos e operacionais que subsidiem reflexões acerca do delineamento de estratégias de 

intervenção capazes de qualificar o cuidado em saúde, em especial, para a coordenação e 

organização da assistência às PPL visando o fortalecimento da linha de investigação voltada 

ao controle do HIV no âmbito prisional. Adicionalmente, pretende-se subsidiar reflexões 

acerca dos desafios que perpassam a articulação da assistência em HIV dentro das unidades 

prisionais e a sua relação com a rede local de saúde. 



 

 

2. QUADRO TEÓRICO 
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2.1 Coordenação da assistência e a integração de ações e serviços de saúde entre 

pontos de atenção que compõe as redes de saúde  

 

A PNAB, cujo escopo de ações e serviços considera a coordenação do cuidado, prevê 

que a APS torne-se responsável pela população adscrita, mesmo quando necessite de 

atendimento em outros pontos de atenção do sistema, mediante instituição de mecanismos de 

articulação permanente entre os mesmos (BRASIL, 2017a).  

Além da coordenação do cuidado, a APS fundamenta-se em princípios e diretrizes, a 

saber: Universalidade; Equidade; Integralidade; Regionalização e Hierarquização; 

Territorialização; População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; 

Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede e Participação 

social (BRASIL, 2017a). Para complementar, a APS é composta pelas seguintes dimensões: 

estrutura, processo e resultado, sendo que, o processo é constituído por quatro elementos: 

Acesso; Continuidade dos cuidados; Coordenação do cuidado e Compreensibilidade dos 

cuidados (KRINGOS et al., 2010).  

Ainda, a APS, como porta de entrada preferencial do sistema de saúde, deve garantir 

a resolutividade de 85% dos problemas de saúde de sua população, assumir a 

responsabilidade sanitária pela mesma pautando-se na implementação de ações de menor 

densidade tecnológica, garantir o fluxo de informações articulando-se a outros componentes 

das redes de atenção de maior densidade tecnológica sempre que necessário (ALMEIDA, 

2010; MENDES, 2011; MENDES, 2012). Nesse sentido, pensar em coordenação das ações e 

serviços no contexto das redes de saúde remete à capacidade técnica, gerencial e política na 

perspectiva da continuidade e integralidade do cuidado de acordo com as necessidades e 

demandas apresentadas ao longo do tempo e as expectativas pessoais dos usuários. 

A coordenação do cuidado pode ocorrer por meio da implementação de estratégias de 

integração horizontal, tendo como exemplo as ações programáticas e demanda espontânea, 

ações de vigilância e assistenciais, trabalho multiprofissional e interdisciplinar, bem como 

aquelas de integração vertical, por meio da produção do cuidado envolvendo diferentes 

serviços que compõe a RAS (ALMEIDA, 2016).  

Nesse sentido, a APS configura-se como um forte ponto de atenção longitudinal e 

habitual, possibilitando a oferta de ações sistemáticas e capilarizadas de promoção da saúde e 

prevenção de doença; coordenação do fluxo dos usuários entre os serviços de saúde; 

promoção da gestão compartilhada e gerenciadora do centro de comunicação entre os pontos 

de atenção, assegurando a coordenação da assistência e o vínculo com o objetivo de 
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prevenção de iatrogenias nas ações e serviços ofertados (STARFIELD, 2002; MENDES, 

2012; BRASIL, 2017a). Torna-se, portanto, fundamental desenvolver mecanismos que 

promovam a coordenação do cuidado de modo eficiente, com utilização de recursos coletivos 

e sanitários coerentes com as necessidades e demandas de saúde da população assistida pelos 

serviços públicos de saúde.  

Com o propósito de fomentar a coordenação da atenção à saúde, Mendes (2015) 

apresenta três concepções distintas, a saber: coordenação da informação, coordenação da 

gestão da atenção e coordenação administrativa. A coordenação da informação remete-se à 

transferência de informações; a coordenação da gestão da atenção relaciona-se à coordenação 

dos cuidados prestados, a qual perpassa pela transição de um serviço a outro e entre os 

diferentes profissionais de saúde que prestam atenção a um usuário e a coordenação 

administrativa referente à regulação dos fluxos assistenciais entre os serviços das RAS 

(MENDES, 2015). 

Outro ponto considerado importante na APS diz respeito à integração entre diferentes 

serviços de saúde, a qual viabiliza cuidados continuados e necessários, capaz de incorporar 

ações, serviços de saúde, profissionais sincronizados e o próprio usuário com o propósito de 

resolver suas necessidades, com o empreendimento de esforços para a garantia da 

integralidade (GIOVANELLA et al., 2009; SANTOS, 2016; ALMEIDA, 2016).  

Não obstante, a dificuldade no provimento da coordenação do cuidado em saúde 

compromete a qualidade da atenção, resulta em custos onerosos, sobre ou subprestação de 

serviços, entre outros, tendo implicações contraproducentes, sobretudo nas pessoas que vivem 

com condições de saúde muito complexas como as condições crônicas (HOFMARCHER, 

2007; MENDES, 2015; ALMEIDA, 2016).  

Estudo internacional conduzido em doze países apontou que problemas na 

coordenação do cuidado em saúde afetam mundialmente os países em algum grau, 

especialmente, quando envolvem os cuidados de longa duração. Além disso, questões 

referentes às políticas que fomentem a qualificação da coordenação do cuidado em saúde são 

pouco debatidas (HOFMARCHER, 2007). 

No cerne dessa questão, a segmentação e fragmentação entre os níveis assistenciais 

configuram-se como um importante desafio para o acompanhamento e continuidade do 

cuidado no que se refere às condições crônicas (ALMEIDA, 2010). As condições crônicas, 

de acordo com a definição utilizada por Mendes (2012) representam desajustes que 

comprometem a saúde, como patologias, as quais se apresentam de forma persistente, com 
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período variável de duração e são decorrentes de aspectos multicausais. Dessa forma, 

incluem-se nesse rol as doenças infecciosas persistentes como o HIV/aids. 

No que se refere à população privada de liberdade, um dos grandes desafios para o 

cuidado em saúde refere-se à garantia da continuidade da atenção (UNODC, 2012), tanto 

dentro como fora do sistema prisional, bem como no que tange à reinserção dos egressos na 

RAS após o livramento prisional.   

Seguindo o modelo de abordagem da APS como coordenadora do cuidado proposto 

por Bousquat et al. (2017) (Quadro 4), na perspectiva do Acidente Vascular Encefálico, 

procedeu-se à releitura do mesmo e adaptação de seus pilares, dimensões e elementos para a 

coordenação das ações e serviços de saúde durante a assistência prestada em HIV no sistema 

prisional, conforme apresentado no Quadro 5.  

 

Quadro 4. Coordenação do cuidado: pilares, dimensões e variáveis. 
Pilares Dimensões Variáveis 

Clínica 

Posição ocupada 

pela APS no sistema 

APS como porta de entrada preferencial na região  

Acesso à AE depende de encaminhamento da APS 

Responsável pela coordenação do cuidado 

Capacidade de 

resolução da 

APS 

Coleta de exames na UBS 

ECG na UBS 

Dispensação de medicamentos para HAS na UBS 

Quantidade suficiente de medicamentos para HAS 

Orientação à alimentação saudável e atividade físicas  

Principal responsável por pessoas com HAS 

ACS realizam busca ativa por usuários com HAS 

Aferição de PA em todas as consultas 

Estratificação de risco cardiovascular 

Avaliação de risco de doença renal 

Grupos de educação em saúde específicos para pessoas com HAS 

Uso de protocolo clínico HAS 

Organização da atenção ao paciente HAS com base em 

classificação de risco 

Capacidade de 

resolução após AVE 

Acompanhamento de todos os pacientes da área com AVE 

Oferta de ações de reabilitação 

ACS realiza visita domiciliar após internação 

Médico ou enfermeiro realiza visita domiciliar após internação 

Apoio do NASF  

Administrativa/ 

Organizacional 

Estrutura 

administrativa e 

organizacional 

Composição público privada da atenção secundária, SADT e 

reabilitação 

Organização dos 

fluxos para AE 

Garantia de encaminhamento oportuno para demais níveis 

de atenção 

Existência de fluxos assistenciais definidos 

Integração dos serviços na região 

Encaminhamento oportuno para cardiologia, neurologia 

e reabilitação 

Encaminhamento para AE de pacientes com HAS grave, 

refratária ou secundária 

Percurso padronizado e facilitado para acesso dos pacientes à AE 

Existência de monitoramento de filas para AE 

Integração APS na RUE 
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Integração entre 

equipes e serviços 

Equipe da APS é informada da internação de paciente no 

hospital 

Médicos da APS acompanham pacientes na internação 

Equipe da APS recebe relatório de alta hospitalar com plano 

terapêutico. 

Na alta o usuário é orientado a procurar a APS 

Médicos da APS contatam especialistas da AE para troca de 

informações 

Médicos especialistas contatam os médicos da APS para troca de 

informações 

Equipe da APS recebe informações escritas das consultas com 

especialistas 

Atividades de educação conjunta dos profissionais da APS e da 

AE 

Equipe da APS é notificada de atendimento de usuário na RUE 

Continuidade 

informacional 

Instrumentos para 

continuidade 

informacional 

Uso de Prontuário eletrônico 

Uso de Protocolo clínico 

Registro do diagnóstico HAS no prontuário 

Legenda: ACS –Agentes Comunitários de Saúde; AE – Assistência Especializada; APS - Atenção Primária à 

Saúde; AVE – Acidente Vascular Encefálico; ECG - eletrocardiograma; HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica; 

NASF – Núcleo de Apoio à Família; PA – Pressão Arterial; RUE – Rede de Urgência e Emergência; SADT – 

Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico; UBS - Unidade Básica de Saúde.  

Fonte: Bousquat et al, 2017. 

 

 

 

Quadro 5. Coordenação da assistência às pessoas que vivem com HIV em unidades 

prisionais: pilares, dimensões e elementos, Ribeirão Preto, SP, 2019. 
Pilares Dimensões Elementos 

Clínico 

Capacidade de 

resolução das 

unidades prisionais 

enquanto pontos de 

APS na assistência 

prestada às pessoas 

privadas de liberdade 

que vivem com HIV 

APS como porta de entrada preferencial (horário de atendimento)  

Acolhimento à demanda espontânea das pessoas privadas de 

liberdade que vivem com HIV/aids 

Coleta de exames de sangue para T-CD4+ e Carga Viral na unidade 

de saúde prisional 

Monitoramento da adesão e controle do tratamento medicamentoso 

Dispensação de medicamentos para HIV/aids na unidade 

Disponibilidade de informações sobre o agendamento da consulta 

com o médico do serviço especializado em HIV/aids 

Administrativo/ 

Organizacional 

Estrutura 

administrativa e 

organizacional 

Quantidade de profissionais por equipe de Atenção Básica prisional  

Estrutura física das unidades prisionais para os atendimentos em 

saúde 

Integração entre 

equipes e serviços de 

saúde 

Agendamento e discussão de caso entre unidade de saúde prisional e 

os serviços especializados em HIV 

Comparecimento às consultas de rotina no serviço especializado em 

HIV 

Encaminhamento para as especialidades médicas nos demais níveis 

de atenção 

Atendimento na Rede de Urgência e Emergência no caso de 

intercorrências 

Mobilização de recursos adicionais (viatura e escolta) quando 

necessário 

Continuidade 

Informacional 

Instrumentos para 

continuidade 

informacional 

Envio de relatório contendo informações acerca dos atendimentos e 

condutas adotadas nos serviços especializados em HIV para a 

continuidade do cuidado nas unidades prisionais 

Equipe de Atenção Básica Prisional reforça as orientações 

fornecidas pela equipe de saúde dos serviços especializados em HIV  

Fonte: Bousquat et al. (2017) adaptado. 
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Diante do exposto, neste estudo, a coordenação será analisada na perspectiva da 

capacidade resolutiva das unidades prisionais, dos recursos disponíveis, da integração entre 

equipes e serviços de saúde da rede de atenção, bem como por meio da continuidade 

informacional durante a assistência em HIV prestada às pessoas privadas de liberdade.  

Há que se ressaltar a relevância de uma APS estruturada para o alcance de melhores 

resultados na coordenação do cuidado em saúde (HANSEN et al 2015) para a continuidade da 

assistência prestada às pessoas vivendo com condições crônicas, em especial, ao HIV no 

contexto prisional. Desse modo, para o enfrentamento e respectivo controle da epidemia do 

HIV, sobretudo nas populações-chave, com destaque para as pessoas privadas de liberdade, há 

que se pensar no fortalecimento da APS nesse cenário, haja vista o seu potencial de 

resolubilidade e integração de ações e serviços na RAS por meio da coordenação da 

assistência em saúde.  



 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1 Geral 

 

 Analisar a coordenação do cuidado durante a assistência prestada às pessoas vivendo 

com HIV nas unidades prisionais da região de Ribeirão Preto-SP. 

 

 

3.2 Específicos 

 

1. Descrever o acompanhamento clínico das pessoas privadas de liberdade que vivem 

com HIV; 

2. Descrever a disponibilidade de equipes de saúde atuantes nas unidades prisionais; 

3. Descrever a integração de ações e serviços de saúde na assistência prestada às pessoas 

privadas de liberdade que vivem com HIV;  

4. Descrever a continuidade informacional na assistência prestada às pessoas privadas de 

liberdade que vivem com HIV; 

5. Analisar o desempenho das unidades prisionais na coordenação do cuidado em HIV.  



 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 Delineamento do estudo 

 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo inquérito, realizado a partir da abordagem 

quantitativa.  

 

 

4.2 Local de estudo 

 
O ESP possui 170 unidades prisionais (UP), sendo que 15 são Centros de Progressão 

Penitenciária, 43 Centros de Detenção Provisória (CDP), 22 Centros de Ressocialização, um 

Centro de Readaptação Penitenciária, 86 Penitenciárias e três Hospitais de Custódia (Figura 

2). 

 

Figura 2. Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, 2018. 

 
Fonte: Secretária de Administração Penitenciária/SAP, 2018. 

 

O estudo foi realizado na região de Ribeirão Preto, constituída por dois CDP, três 

penitenciárias masculinas e uma feminina, sendo que um CDP e duas penitenciárias 

masculinas estão localizadas no município de Serra Azul (SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SAP, 2018). No período de agosto a outubro de 

2015, a população carcerária da região estudada era de, aproximadamente, 7.840 indivíduos, 

ocupação que ultrapassava a capacidade de albergar detentos nas unidades prisionais (Quadro 

6). 
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Quadro 6. Distribuição das pessoas privadas de liberdade segundo unidades prisionais da 

região de Ribeirão Preto, 2015. 

Unidade 

Prisional 

Capacidade 

Segundo 

Diretores de 

Saúde (2015) 

População 

Segundo 

Diretores de 

Saúde (2015) 

Taxa de 

ocupação em 

2015 

População 

excedente em 

2015 

UP-A 853 1767 207,2 914 

UP-B 856 1671 195,2 815 

UP-C 973 1922 222,2 949 

UP-D 383 507 167,3 124 

CDP-E 586 882 150,5 296 

CDP-F 856 1091 127,5 235 
*
Como forma de resguardar a privacidade dos participantes da pesquisa, utilizaram-se siglas de referência para 

diferenciar as unidades prisionais participantes, a saber: UP-A; UP-B; UP-C; UP-D; CDP-E; e CDP-F. 

Fonte: Adaptado de Ravanholi (2017). 

 

A estrutura e a organização da assistência em saúde e, em especial, no que se refere à 

abordagem ao HIV no sistema prisional foram descritas a partir de entrevistas realizadas com 

os diretores técnicos de saúde das UP do estudo, bem como por meio da observação de 

campo, para tal, contou-se com o apoio de um instrumento específico, intitulado “Roteiro para 

caracterização das Unidades Prisionais” (APÊNDICE I). Salienta-se que a participação dos 

diretores ocorreu após anuência e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE II).  

Para que o elenco de ações e serviços em saúde seja desenvolvido nos Núcleos de 

Atendimento à Saúde (NAS) das UP, segundo o PNAISP (2014), a EABp deve ser 

composta por, no mínimo, cinco profissionais de saúde diferentes. No Quadro 7, está 

descrito o quadro de recursos humanos que compõe os NAS das UP deste estudo. 
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Quadro 7. Caracterização das equipes de saúde das Unidades Prisionais da região de 

Ribeirão Preto, segundo a disponibilidade de recursos humanos e o horário de atendimento, 

2015. 

Unidades 

Prisionais 

EABp 

UP-A UP-B UP-C UP-D CDP-E CDP-F 

Médico 

Nº 0 2 1 1 0 0 

CH 0 20 h 12 h 20 h 0 0 

Vínculo 0 SMS SAP SAP 0 0 

Enfermeiro 

Nº 1 2 4 1 2 1 

CH 30 h 30 h 30 h 30 h 30 h 30 h 

Vínculo SAP SMS SAP SAP SAP SAP 

Auxiliar/ 

Técnico de 

Enfermagem 

Nº 2 3 2 1 1 1 

CH 30 h 30 h 30 h 30 h 30 h 30 h 

Vínculo SAP 
SAP/ 

SMS 
SAP SAP SAP SAP 

Farmacêutico 

Nº 0 0 0 0 0 0 

CH 0 0 0 0 0 0 

Vínculo 0 0 0 0 0 0 

Atendente de 

Consultório 

Dentário 

Nº 0 0 0 0 0 0 

CH 0 0 0 0 0 0 

Vínculo 0 0 0 0 0 0 

Cirurgião 

Dentista 

Nº 1 2 2 2 1 0 

CH 20 h 20 h 20 h 20 h 20 h 0 

Vínculo SAP SMS SAP SAP SAP 0 

Assistente 

Social 

Nº 1 1 2 3 1 1 

CH 30 h 30 h 30 h 30 h 30 h 30 h 

Vínculo SAP SAP SAP SAP SAP SAP 

Psicólogo 

Nº 3 1 4 2* 1 2 

CH 30 h 30 h 30 h 30 h 30 h 30 h 

Vínculo SAP SAP SAP SAP SAP SAP 

Agente 

Penitenciário de 

Saúde 

Nº 6 6 5 6 8 6 

CH 40 h 40 h 40 h 40 h 40 h 40 h 

Vínculo SAP SAP SAP SAP SAP SAP 

TOTAL 14 17 20 16 14 11 

Atendimento em saúde no 

sistema prisional 

Segunda 

à sexta-

feira das 

06 às 18 

horas 

Segunda 

à sexta-

feira das 

06 às 18 

horas 

Sábado: 

das 06 às 

12 horas 

Segunda 

à Sexta-

feira das 

06 às 

18:50 

horas 

Segunda 

à sexta-

feira das 

14 às 18 

horas 

Segunda 

à sexta-

feira das 

08 às 

17:30 

horas 

Segunda 

à 

domingo 

24 horas 

Legenda: EABp – Equipe de Atenção Básica prisional; CH – carga horária; SAP – Secretaria de Administração 

Penitenciária; SMS – Secretaria Municipal de Saúde. 

Fonte: Adaptado de Ravanholi (2017). 
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4.2.1 Fluxos de atendimento e estrutura dos serviços de saúde nas UP 

 

Na região de Ribeirão Preto, a assistência especializada às PPL vivendo com HIV é 

realizada fora das UP, ou seja, ocorre nos serviços de assistência especializada (SAE) em 

HIV/aids do município, podendo os casos de maior complexidade serem atendidos por uma 

Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI) inserida em um ponto de 

atenção terciária da rede pública local de saúde. 

Em relação às ações de saúde realizadas durante a assistência prestada no sistema 

prisional (Quadros 8 e 9), verifica-se que, apesar de as UP realizarem acolhimento à 

demanda espontânea, as mesmas não ocorrem de forma sistematizada no que se refere à 

testagem anti-HIV, Hepatites e Sífilis. Algumas ações são realizadas no momento em que o 

detento entra no sistema prisional (inclusão) ou em campanhas, bem como por demanda 

espontânea, conforme a percepção da necessidade dos sujeitos.  

A maioria das UP desenvolvia estratégias para o acompanhamento das condições 

clínicas, laboratoriais e de saúde geral dos detentos que viviam com HIV, com destaque para 

as seguintes: contato contínuo com as PPL, recebimento de informações sobre as condutas 

terapêuticas adotadas nos serviços especializados em HIV, além do recebimento de cópias de 

resultados de exames realizados. Duas UP informaram a não realização deste 

acompanhamento, tendo como justificativas: ausência de profissional médico em uma das 

UP e também o fato de a equipe ser informada pelo SAE quando ocorria alguma alteração 

nas condições de saúde dos detentos. Mesmo diante de tais informações relacionadas à 

articulação entre as UP e os serviços especializados em HIV para o acompanhamento das 

condições clínicas das PPL, verificou-se a escassez de informações sobre as condições 

clínicas e dos resultados de exames nos prontuários de saúde das UP.  

No que se refere ao manejo dos casos de HIV dentro do sistema prisional, verificou-se 

consonância no discurso dos diretores das UP em relação à entrega periódica dos 

medicamentos antirretrovirais (ARV) aos detentos e a coleta de sangue para o monitoramento 

das condições de saúde dos mesmos, entretanto, vale ressaltar que três UP adotavam 

estratégias voltadas ao monitoramento da adesão medicamentosa das PPL que viviam com 

HIV e faziam o uso de TARV (Quadro 8). 
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Quadro 8. Caracterização da assistência em HIV nas unidades prisionais da região de 

Ribeirão Preto, 2015. 
Unidades 

Prisionais 

Variáveis 

UP-A UP-B UP-C UP-D CDP-E CDP-F 

Número total de PVH 

em acompanhamento 
13 35 23 20 8 3 

Número total de PVH 

em uso de TARV 
13 24 19 18 3 1 

Percentual Pessoas 

em TARV 
100% 68,6% 82,6% 90,0% 37,5% 33,3% 

Acolhimento à 

demanda espontânea 

das PVH 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Acolhimento e 

estímulo à testagem 

anti-HIV, Hepatites e 

Sífilis. 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Estratégias para 

acompanhar 

condições clínicas, 

laboratoriais e de 

saúde geral das PVH 

Sim Não Sim Sim Sim Não 

Periodicidade de 

entrega da TARV às 

PVH 

Mensal Mensal Mensal Mensal Diária Mensal 

Estratégias para 

avaliar a adesão dos 

pacientes à TARV 

Sim Não Sim Sim Não Não 

Coleta T-CD4+/ 

Carga Viral nas 

unidades prisionais 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Legenda: PVH – pessoas que vivendo com HIV; TARV – terapia antirretroviral. 

Fonte: adaptado de Ravanholi (2017). 

 

No que diz respeito à discussão de casos e agendamento de atendimentos de rotina, a 

maioria dos diretores informou que a troca de informações com os serviços especializados em 

HIV ocorria por e-mail. Contudo, há que se destacar que os diretores das UP foram unânimes 

quanto à sinalização das dificuldades para a concretização do atendimento em saúde em 

outros serviços em função da dificuldade de alocação de viaturas, motoristas e escoltas 

policiais para tal deslocamento. Estes elementos dizem respeito aos desafios pertinentes à 

estrutura administrativa e organizacional (disponibilidade de recursos materiais e humanos) 

envolvidos na coordenação do cuidado durante a assistência prestada às PPL vivendo com 

HIV. 

Em relação ao retorno de informações pertinentes aos atendimentos realizados em 

outros serviços, a maioria das UP enfrentavam dificuldades no recebimento de relatórios, 

contudo, verificou-se o importante papel do agente penitenciário que acompanhava tais 
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atendimentos na interlocução dos procedimentos e intervenções realizadas pelos serviços de 

saúde externos às UP. Quanto aos atendimentos em situação de urgência e emergência, tem-se 

como retaguarda uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município de Ribeirão Preto 

e outra em Serrana (Quadro 9). 

 

Quadro 9. Caracterização das estratégias de integração e continuidade informacional entre as 

unidades prisionais e os serviços especializados e de retaguarda da rede local de saúde, 2015. 
Unidades 

Prisionais 

 

Variáveis 

UP-A UP-B UP-C UP-D CDP-E CDP-F 

Meio de contato 

para agendamento 

de consulta/ 

discussão de caso 

Telefone E-mail E-mail 
Telefone e 

e-mail 

Telefone e 

e-mail 

Telefone e 

e-mail 

Recorrência de 

faltas no 

atendimento de 

rotina na 

SAE/UETDI* 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fluxo para 

atendimento nos 

casos de 

intercorrências/ 

emergências 

Paciente 

encaminha

do para 

UPA 

Paciente 

encaminha

do para 

UPA 

Paciente 

encaminha

do para 

UPA 

Paciente 

encaminha

do para 

UPA 

Paciente 

encaminha

do para 

UPA 

Paciente 

encaminha

do para 

UPA 

Envio de relatório 

do atendimento 

realizado 

SAE/UETDI 

Sim Não Não Sim Não Não 

Retorno das 

informações às 

equipes de saúde 

da UP acerca dos 

procedimentos e 

intervenções que 

foram realizadas 

no SAE. 

Pelo 

Agente 

Penitenciár

io 

Não 

retorna 

Não 

retorna 

Pelo 

Agente 

Penitenciár

io 

Não 

retorna
# 

Não 

retorna 

Dificuldades para 

encaminhar em 

caso de 

intercorrências/ 

emergências para 

UPA 

Não Sim Sim Não Não Não 

Legenda: SAE – serviço de assistência especializada; UETDI - Unidade Especial de Tratamento de Doenças 

Infecciosas; UPA – Unidade de Pronto Atendimento. *Justificativa – falta escolta, viatura e motorista. 
# 

pelo 

agente penitenciário apenas receita e exames 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

 

 



4. Material e métodos  57 

 
 

No que tange à estrutura física dos núcleos de atendimento em saúde das UP, 

verificou-se priorização de consultórios médicos e odontológicos (Quadro 10). 

 

Quadro 10. Estrutura física das unidades prisionais da região de Ribeirão Preto, 2015 
UP 

 

Ambiente 

UP-A UP-B UP-C UP-D CDP-E CDP-F 

Consultório 

Médico 
01* 01 02 01 01 01 

Consultório 

odontológico 
01 01 01 01 01 01 

Sala de coleta de 

material/ 

medicação 

Não 01 01 01 01 01 

Sala curativo Não 
Mesma da 

medicação 

Mesma da 

medicação 

Mesma da 

medicação 

Mesma da 

medicação 

Mesma da 

medicação 

Celas de 

observações 
05 05 01 02 

Mesma 

medicação 
05 

Cela de espera Não 01 01 02 02 Não 

Cela (Suíte 

íntima) 
Não Não Não 01 Não Não 

Fonte: Ravanholi (2017). 

 

 

4.3 População de referência e população de estudo 

 

A população de referência foi composta pelas PPL vivendo com HIV. A população do 

estudo foi constituída por todas as PPL que viviam com HIV/aids no sistema prisional da 

região de Ribeirão Preto. Utilizou-se como critério de inclusão as PPL com HIV que estavam 

custodiadas por mais de seis meses na mesma UP onde a coleta dos dados foi realizada. 

No período de coleta de dados (agosto a novembro de 2015) foram identificados 102 

detentos que sabidamente possuíam o diagnóstico de HIV e estavam em seguimento pelas 

equipes de saúde das seis UP. Desses, dez não atendiam ao critério de inclusão e sete perdas 

foram contabilizadas, sendo cinco por recusa e duas em função da ausência dos sujeitos na 

unidade (em trânsito). Sendo assim, 85 pessoas participaram do estudo. 

Em relação à distribuição dos entrevistados segundo as UP, de acordo com a tabela 

abaixo, verifica-se que a maioria pertencia à UP-B (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição de frequência das pessoas entrevistadas que viviam com HIV nas 

Unidades Prisionais na região de Ribeirão Preto, segundo a unidade prisional, 2015. 

Dados sobre o sistema prisional 
PVH (N=85) 

n % 

Unidade Prisional 

UP-A  

UP-B  

UP-C  

UP-D  

CDP E  

CDP F  

12 

34 

18 

15 

4 

2 

14,1 

40,0 

21,2 

17,6 

4,7 

2,4 
Legenda: PVH – pessoas que vivendo com HIV 

Fonte: Banco de dados do Projeto Universal CNPq (Processo n° 460753/2014-2, período de 19/11/2014 a 

30/11/2017)/Auxilio Regular FAPESP (Processo n°: 2015/22312-0, Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2018). 

 

 

Em relação aos dados sociodemográficos dos 85 entrevistados, 80 (94,1%) eram 

procedentes do ESP; 70 (82,4%) eram do sexo masculino; 48 (56,4%) pertenciam à faixa 

etária de 23 a 39 anos; 43 (50,6%) eram solteiros; 56 (65,9%) se autodeclararam 

pardos/preto/moreno; 60 (70,6%) possuíam entre o fundamental I e II e 54 (63,5%) não 

desenvolviam atividades laborais no contexto prisional (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição de frequência das características sociodemográficas das pessoas 

entrevistadas que viviam com HIV nas Unidades Prisionais na região de Ribeirão Preto, 2015. 

Dados sociodemográficos 
PVH (N=85) 

n % 

Estado de Procedência 
São Paulo 80 94,1 

Outros Estados¨  5 5,9 

Sexo 
Masculino 70 82,4 

Feminino 15 17,6 

Idade 

23 – 39 anos 48 56,4 

40 – 59 anos 35 41,2 

60 – 73 anos 2 2,4 

Estado Civil 
Solteiro 43 50,6 

Outros
+
 42 49,4 

Cor da Pele 
Preta / parda / morena 56 65,9 

Outras*  29 34,1 

Nível de Escolaridade 

Fundamental I / II 60 70,6 

Ensino Médio 18 21,2 

Ensino Superior 2 2,4 

Sem Estudo 5 5,9 

Trabalham na 

Unidade Prisional 

Sim 31 36,5 

Não 54 63,5 
Legenda: PVH – pessoas que vivendo com HIV; ¨Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais; * 

branco, indígena, amarela; 
+
casado, união estável, divorciado, separado, viúvo.   

Fonte: Banco de dados do Projeto Universal CNPq (Processo n° 460753/2014-2, período de 19/11/2014 a 

30/11/2017)/Auxilio Regular FAPESP (Processo n°: 2015/22312-0, Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2018). 
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4.4 Coleta de Dados 

 

Importante reiterar que este estudo representa um recorte do projeto CNPq/FAPESP e 

por isso, utilizou de dados já coletados em entrevistas realizadas com os diretores técnicos de 

saúde, conforme já mencionado, e com a população privada de liberdade que vivia com HIV 

nas UP. Tal coleta ocorreu no período de agosto a novembro de 2015 e foi conduzida pelos 

integrantes do grupo GEOHaids da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP.  

Em relação às entrevistas realizadas com as PPL que viviam com HIV, ressalta-se que, 

a coleta de dados também priorizou o sigilo, confidencialidade, proteção da identidade dos 

entrevistados e solicitação da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos 

participantes (APÊNDICE III).  

 

 

4.4.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados aplicado às PPL que viviam com HIV contemplou 

44 variáveis divididas em seis seções, a saber: I- Dados sociodemográficos; II- Dados sobre a 

prática sexual; III- Dados clínicos e de acompanhamento dos casos; IV- Dados sobre o 

percurso no sistema prisional; V - Dados sobre a dimensão elenco de ações e serviços 

ofertados pelas UP às PPL com HIV/aids; e VI – Dados sobre a coordenação e integração das 

ações e serviços de saúde para assistência às PPL com HIV/aids, e um anexo sobre adesão a 

TARV. Utilizou-se escalas variadas de respostas como dicotômicas e de múltipla escolha nas 

seções I, II e III. A seção IV contemplou variáveis quantitativas. Para as variáveis 

relacionadas às seções V e VI utilizou-se uma escala de possibilidades preestabelecida 

(Likert) com valor entre “um” e “cinco”, cuja resposta menos favorável correspondia a “um” 

e mais favorável a “cinco”. (APÊNDICE IV).  

Convém mencionar que o instrumento de coleta de dados em questão foi submetido à 

validação de conteúdo por meio da apreciação, julgamento e sugestões provenientes de 

especialistas nas seguintes áreas: Manejo do HIV; Saúde Pública; e Assistência à Saúde no 

Sistema Prisional. Estes especialistas foram informados sobre a natureza e os objetivos do 

estudo, bem como suas participações foram firmadas mediante assinatura do TCLE 

(APÊNDICE V). 
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Ressalta-se que, para este estudo, foram utilizadas variáveis relacionadas às seções III 

e VI do instrumento de coleta de dados utilizado na entrevista com as PPL que viviam com 

HIV (APÊNDICE IV), bem como variáveis pertencentes ao roteiro de caracterização das UP 

(APÊNDICE I) que foi utilizado na entrevista com os diretores técnicos de saúde. 

 

 

4.4.2 Variáveis do Estudo  

 

Considerando os pilares, dimensões e variáveis da coordenação do cuidado em 

HIV/aids, adaptados a partir do modelo proposto por Bousquat et al. (2017), as variáveis das 

entrevistas com os detentos e diretores técnicos de saúde das UP foram organizadas conforme 

o Quadro 11 a seguir. 

 

Quadro 11. Apresentação dos pilares, dimensões e variáveis do estudo. 
Pilares Dimensões Variáveis Fonte 

Clínico 

Capacidade 

resolutiva das 

unidades prisionais 

no 

acompanhamento 

clínico 

Diagnóstico do HIV no sistema prisional; 

Acompanhamento médico; Uso de TARV; 

Interrupção do acompanhamento médico; 

Internação devido HIV/aids; Doenças 

relacionadas ao HIV no último 

encarceramento. 

Banco de dados - 

entrevista com 

detentos 

Equipe de Atenção 

Básica Prisional 

Quantidade de categorias profissionais de 

saúde atuantes nas UP; Horário de 

atendimento dos profissionais de saúde nas 

UP.  

Roteiro de 

Caracterização das UP 

- Diretor técnico de 

saúde 

Administrativo/ 

Organizacional 

Integração de 

ações e serviços de 

saúde dentro das 

UP (integração 

horizontal) 

Acolhimento à demanda espontânea e 

estímulo à testagem anti-HIV, Hepatites e 

Sífilis; Coleta de T-CD4+ e Carga Viral nas 

UP; Estratégias para avaliar a adesão à 

TARV; Periodicidade de entrega da TARV. 

Roteiro de 

Caracterização das UP 

- Diretor técnico de 

saúde 

Entrega dos medicamentos TARV; 

Regularidade do uso da TARV; Efeitos 

colaterais durante o uso TARV; 

Dificuldades na tomada da TARV; 

Observação da ingestão da TARV; 

Solicitação fracos/embalagens vazias da 

TARV; Pedir para explicar como a TARV 

está sendo tomada; Condições do local de 

acondicionamento da TARV nas celas de 

convívio; Realização de coleta de sangue 

para exames T-CD4+ e Carga Viral na UP; 

Informações sobre os cuidados preparatórios 

para a coleta de exames do HIV; 

Informações sobre os resultados T-CD4+ e 

carga viral; Discussão sobre os resultados 

dos exames; Informações sobre o 

agendamento da consulta no serviço 

especializado em HIV. 

Banco de dados - 

entrevista com 

detentos 
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Integração de 

ações e serviços de 

saúde na RAS 

(integração 

vertical) 

Levar para atendimento médico de urgência 

fora das UP na presença de intercorrências 

de saúde; Levar para atendimento em outras 

especialidades médicas quando necessário; 

Perda da consulta com o infectologista no 

serviço especializado em HIV. 

Banco de dados - 

entrevista com 

detentos 

Discussão de caso com profissionais de 

outros serviços da RAS.  

Roteiro de 

Caracterização das UP 

- Diretor técnico de 

saúde 

Continuidade 

Informacional 

Instrumento para 

Continuidade 

informacional 

Equipes de Atenção Básica prisional 

reforçam as orientações fornecidas pelas 

equipes de saúde dos serviços especializados 

em HIV; 

Banco de dados - 

entrevista com 

detentos 

Retorno das informações às equipes de 

atenção básica prisional acerca dos 

atendimentos e condutas adotadas em outros 

serviços de saúde. 

Roteiro de 

Caracterização das UP 

- Diretor técnico de 

saúde 

Fonte: Adaptação de Bousquat et al. (2017), a partir das variáveis relacionadas aos instrumentos de coleta de 

dados do Projeto Universal CNPq (Processo n° 460753/2014-2, período de 19/11/2014 a 30/11/2017)/Auxilio 

Regular FAPESP (Processo n°: 2015/22312-0, Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2018). 

 

 

4.5 Análise dos Dados 

 

Inicialmente, os dados foram analisados com técnicas de análise descritiva 

(distribuição de frequência absoluta e relativa para as variáveis qualitativas e medidas de 

tendência central e variabilidade para as variáveis quantitativas).  

Para as variáveis com escala Likert de resposta, as quais estão relacionadas ao banco 

de dados das entrevistas realizadas com os detentos, destaca-se que foram construídos 

indicadores pertinentes à coordenação do cuidado a partir das dimensões “integração de ações 

e serviços de saúde (vertical e horizontal)” e “continuidade informacional”. Tais indicadores 

correspondem ao valor médio das respostas dos referidos entrevistados para cada variável, os 

quais foram dispostos em box plot, com respectivos intervalos de confiança. Ainda, calculou-

se o indicador composto para a coordenação do cuidado em HIV, a partir de todas as variáveis 

com escala likert (Seção VI do instrumento de coleta de dados com os detentos). Estes 

indicadores foram classificados em satisfatórios (>3,5 a 5,0), regulares (>2,5 a 3,5) e 

insatisfatórios (1,0 a 2,5).  

Para o alcance do 5º objetivo específico, todas as variáveis do estudo com escala likert 

de resposta foram submetidas à análise de variância (ANOVA) com teste de Tukey com o 

intuito de comparar o desempenho das UP em relação à coordenação do cuidado às PPL 

vivendo com HIV. Esse teste foi realizado quando atendidos os pressupostos de 

homocedasticidade pelo teste de Levene. A normalidade não foi testada, uma vez que o n≥30. 
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Para as análises que indicaram violação dos critérios para o uso da ANOVA, foi realizado o 

teste de Kruskall-Wallis com teste de comparação múltipla. O nível de significância estatística 

adotado em todos os testes foi de 5%. 

 

 

4.6 Aspectos éticos 

 
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, conforme protocolo nº CAAE 

63165116.6.0000.5393, oficio n° 013/2017. (ANEXO I), pautando-se na utilização dos dados 

previamente coletados. 
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Em relação ao acompanhamento clínico das PPL que viviam com HIV, verificou-se 

que 43 (50,6%) sujeitos realizaram o diagnóstico da infecção pelo vírus no sistema prisional. 

No que se refere ao cuidado em HIV, 72 (84,7%) afirmaram que estavam em 

acompanhamento médico; 67 (78,8%) faziam o uso de TARV; 13 (15,3%) referiram ter 

interrompido tal acompanhamento em algum momento. No atual encarceramento, 18 (21,2%) 

sujeitos informaram a necessidade de internação hospitalar devido ao HIV/aids e 23 (27,1%) 

relataram a ocorrência de tuberculose (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Distribuição de frequência dos dados de acompanhamento clínico das pessoas 

privadas de liberdade que viviam com HIV nas Unidades Prisionais da região de Ribeirão 

Preto, 2015. 

Acompanhamento clínico 
PVH (N=85) 

n % 

Diagnóstico realizado no sistema prisional 
Sim 

Não 

43 

42 

50,6 

49,4 

Realiza acompanhamento médico 
Sim 72 84,7 

Não 13 15,3 

Uso de TARV 
Sim 

Não 

67 

18 

78,8 

21,2 

Interrupção do acompanhamento medico 
Sim 

Não 

13 

72 

15,3 

84,7 

Internação devido HIV/aids 
Sim 

Não 

18 

67 

21,2 

78,8 

Doenças relacionadas ao HIV no último encarceramento* 

Tuberculose 

Pneumonia 

Herpes Zoster 

Candidíase Oral 

Sarcoma de Kaposi 

Toxoplasmose 

Criptococose 

Citomegalovírus 

23 

14 

13 

8 

3 

3 

2 

- 

27,1 

16,5 

15,3 

9,4 

3,5 

3,5 

2,4 

- 
*Mais de uma alternativa de resposta a essas variáveis era possível, por isso o percentual de respostas a essas 

perguntas ultrapassa os 100%. 

Fonte: Banco de dados do Projeto Universal CNPq (Processo n° 460753/2014-2, período de 19/11/2014 a 

30/11/2017)/Auxilio Regular FAPESP (Processo n°: 2015/22312-0, Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2018). 

 

Quanto a composição de equipe multiprofissional dentro das UP, três (50%) contavam 

com, pelo menos, sete profissionais diferentes categorias. O atendimento às demandas de 

saúde era realizado, predominantemente, em período integral, ou seja, oito horas/dia (Tabela 

4).  
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Tabela 4. Categorias profissionais e horário de atendimento das Equipes de Atenção Básica 

das Unidades Prisionais da região de Ribeirão Preto, 2015. 

Variáveis n % 

Categorias Profissionais 

atuantes nas Equipes de 

Atenção Básica prisional* 

UP-A  

UP-B  

UP-C  

UP-D  

CDP-E  

CDP-F  

06  

07 

07 

07 

06 

05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Horário de atendimento em 

saúde  

Período integral 05 83 

Meio período  01 17 

*Variável relacionada à quantidade de categorias profissionais existentes nas UP, portanto, não 

equivale à quantidade de profissionais de saúde por UP.  
Fonte: Banco de dados do Projeto Universal CNPq (Processo n° 460753/2014-2, período de 19/11/2014 a 

30/11/2017)/Auxilio Regular FAPESP (Processo n°: 2015/22312-0, Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2018). 

 

Em relação ao indicador composto geral da coordenação do cuidado durante a 

assistência prestada às PPL vivendo com HIV nas UP, obteve-se uma média de 2,49 (±1,82), 

configurando uma classificação insatisfatória.  

Quanto aos indicadores específicos da dimensão integração de ações e serviços de 

saúde dentro das UP (integração horizontal), aqueles que obtiveram resultados satisfatórios 

foram: “Não atrasar na entrega dos medicamentos antirretrovirais (ARV)”; “realização de 

coleta de sangue na UP”, “orientações quanto ao preparo para a coleta de sangue para a 

realização de exames”. Já o indicador “Questionar sobre a regularidade do uso dos 

medicamentos ARV” foi classificado como regular. Foram considerados insatisfatórios os 

seguintes indicadores: “Questionar sobre efeitos colaterais durante o uso TARV”; “Questionar 

sobre as dificuldades na tomada dos medicamentos da TARV”; “Observar a tomada da 

medicação (TARV)”; “Solicitar fracos/embalagens vazias da TARV para monitoramento da 

tomada da medicação”; “Pedir para explicar como a TARV está sendo tomada”; “Questionar 

sobre as condições do local de acondicionamento da TARV na cela de convívio”; “Informar 

sobre os resultados T-CD4+ e carga viral”; “Discutir sobre os resultados dos exames” e 

“Informar sobre o agendamento da consulta com o médico serviço de assistência 

especializada” (Figura 3).  
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Figura 3. Médias e intervalos de confiança das variáveis da dimensão integração de ações e 

serviços de saúde dentro das UP (integração horizontal) durante a assistência prestada às 

pessoas que viviam com HIV nas Unidades Prisionais da região de Ribeirão Preto, 2015. 

 
Legenda: V37- Não atrasar na entrega dos medicamentos ARV a ponto de você ficar sem tomar os remédios; 

V38.1-Questionar sobre a regularidade do uso dos medicamentos ARV; V38.2-Questionar sobre efeitos 

colaterais durante o uso TARV; V38.3-Questionar sobre as dificuldades na tomada dos medicamentos da TARV; 

V38.4-Observar a tomada da medicação (TARV); V38.5-Solicitar fracos/embalagens vazias da TARV para 

monitoramento da tomada da medicação; V38.6- Pedir para explicar como a TARV está sendo tomada; V38.7-

Questionar sobre as condições do local de acondicionamento da TARV na cela de convívio; V40.1-Realizar 

coleta de sangue para exames CD4 e Carga Viral na UP; V40.2-Informar sobre os cuidados preparatórios para a 

coleta de exames para o controle do HIV; V40.3-Informar sobre os resultados T-CD4+ e carga viral; V40.4-

Discutir sobre os resultados dos exames. V39.4-Informar sobre o agendamento da consulta com o médico 

serviço de assistência especializada. 

Fonte: Banco de dados do Projeto Universal CNPq (Processo n° 460753/2014-2, período de 19/11/2014 a 

30/11/2017)/Auxilio Regular FAPESP (Processo n°: 2015/22312-0, Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2018). 

 

 

Ainda em relação à integração horizontal, os diretores técnicos de saúde informaram 

que o acolhimento à demanda espontânea e estímulo à testagem anti-HIV, Hepatites e Sífilis, 

bem como a coleta TCD4+/ Carga Viral in loco ocorria nas seis (100%) UP. Em relação à 

dispensação da TARV aos detentos, cinco (83,3%) unidades realizavam mensalmente; sobre 

as estratégias para avaliar a adesão medicamentosa, três (50,0%) UP informaram o 

desenvolvimento de algum tipo de intervenção (Quadro 9). 

Em relação aos indicadores específicos da dimensão integração de ações e serviços de 

saúde na RAS (integração vertical) na assistência prestada aos detentos com HIV, obtiveram 
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classificação regular: “Levar para atendimento médico de urgência fora da UP na presença de 

problemas de saúde” e “Não perder consulta com o infectologista no serviço de assistência 

especializada”. Foi classificado como insatisfatório o indicador “Levar para atendimento em 

outras especialidades médicas quando necessário” (Figura 4).  

 

Figura 4. Médias e intervalos de confiança das variáveis da dimensão integração de ações e 

serviços de saúde na Rede de Atenção à Saúde (integração vertical) durante a assistência 

prestada às pessoas que viviam com HIV nas Unidades Prisionais da região de Ribeirão Preto, 

2015. 

Legenda - V39.1-Levar para atendimento médico de urgência fora da Unidades Prisionais na presença de 

problemas de saúde; V39.2- Levar para atendimento em outras especialidades médicas quando necessário; 

V39.3-Não perde consulta com o infectologista no serviço de assistência especializada. 

Categorias de respostas: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre. 

Fonte: Banco de dados do Projeto Universal CNPq (Processo n° 460753/2014-2, período de 19/11/2014 a 

30/11/2017)/Auxilio Regular FAPESP (Processo n°: 2015/22312-0, Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2018). 

 

 

Ainda em relação à integração vertical, no que diz respeito à discussão de casos com 

os serviços de referência em HIV, cinco (83,3%) diretores técnicos de saúde informaram que 

tal ação ocorria por e-mail e quatro (66,6%) por telefone (Quadro 9). 

No que tange à dimensão continuidade informacional, o indicador específico 

“Reforçam as orientações dadas pelo médico que acompanha o seu tratamento do HIV” foi 
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classificado como regular (média 2,64). Nesta dimensão, dois (33,3%) diretores técnicos de 

saúde informaram que os agentes penitenciários realizam a interlocução de informações 

acerca dos procedimentos e intervenções realizadas nos serviços especializados em HIV 

(Quadro 9). 

Em relação ao desempenho das UP na coordenação do cuidado em HIV, o indicador 

“Questionam a regularidade no uso da TARV” foi melhor avaliado na UP-C em relação à UP-

D. Outros indicadores apresentaram diferença estatisticamente significante para ANOVA e o 

teste Kruskal-Wallis, no entanto, o mesmo não ocorreu nas análises de comparação múltipla 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5. Médias e desvio-padrão (DP) dos indicadores relacionados à coordenação do 

cuidado em HIV/aids entre as Unidades Prisionais da região de Ribeirão Preto, 2015. 

Variáveis 

UP-A UP-B UP-C UP-D CDP-E CDP-F 

P Média 

± DP 

Média 

± DP 

Média 

± DP 

Média 

± DP 

Média 

± DP 

Média 

± DP 

Atrasam a entrega dos 

medicamentos ARV 

4,33 ± 

1,30 

3,73 ± 

1,70 

4,69 ± 

0,75 

4,29 ± 

1,49 

2,00 ± 

1,41 
5,00 0,1245

* 

Regularidade da TARV 
3,67 ± 

1,56
ab 

2,57 ± 

1,90
ab

 

4,00 ± 

1,71
a
 

1,71 ± 

1,49
b
 

2,00 ± 

1,41
ab

 
5,00

ab
 0,0067

†
 

Efeitos colaterais 
2,00 ± 

1,60 

1,78 ± 

1,44 

2,43 ± 

1,65 

1,29 ± 

1,07 

3,00 ± 

2,83 
5,00 0,1031

*
 

Dificuldades na tomada da 

medicação – TARV 

2,33 ± 

1,78 

1,87 ± 

1,46 

2,14 ± 

1,51 

1,29 ± 

1,07 

1,00 ± 

0,00 
1,00 0,2969

*
 

Observam tomar a TARV 
1,17 ± 

0,58 

1,17 ± 

0,83 

1,00 ± 

0,00 

1,00 ± 

0,00 

1,00 ± 

0,00 
1,00 0,9075

†
 

Pedem embalagem da 

TARV 

1,33 ± 

1,15 

1,00 ± 

0,00 

1,00 ± 

0,00 

1,00 ± 

0,00 

1,00 ± 

0,00 
1,00 0,4799

*
 

Pedem para explicar sobre a 

forma que está tomando os 

TARV 

2,50 ± 

1,73 

1,61 ± 

1,12 

2,71 ± 

1,73 

1,57 ± 

1,22 

1,00 ± 

0,00 
5,00 0,0545

*
 

Condições de 

armazenamento TARV na 

cela de convívio 

1,17 ± 

0,58 

1,17 ± 

0,83 

1,00 ± 

0,00 

1,14 ± 

0,53 

1,00 ± 

0,00 
1,00 0,9682

†
 

Levam atend. Urgência 
4,17 ± 

1,34
a 

3,67 ± 

1,63
a
 

4,65 ± 

1,06
a
 

3,00 ± 

1,85
a 

5,00 ± 

0,00
a 

3,00 ± 

2,83
a 0,0334

*
 

Realizam a coleta de sangue 

para exames CD4 e Carga 

Viral (CV) dentro da UP 

3,83 ± 

1,80 

4,45 ± 

1,35 

4,78 ± 

0,94 

4,38 ± 

1,50 

5,00 ± 

0,00 
5,00 0,4035

*
 

Informam sobre os cuidados 

preparatórios para a coleta 

de exame 

1,33 ± 

1,15
a 

2,00 ± 

1,72
a 

2,76 ± 

1,86
a 

1,00 ± 

0,00
a 

1,00 ± 

0,00
a 5,00

a 
0,0032

*
 

Informam resultado de 

exame CD4 e CV
 

1,33 ± 

1,15 

1,71 ± 

1,51 

1,82 ± 

1,42 

1,00 ± 

0,00 

2,00 ± 

2,00 
1,00 0,3264

*
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Discutem sobre os 

resultados do valor dos 

exames 

1,33 ± 

1,15
a 

2,71 ± 

1,78
a 

3,00 ± 

2,06
a 

1,43 ± 

0,85
a 

4,00 ± 

2,00
a 

1,00 ± 

0,00
a 0,0093

*
 

Levam atend. 

Especialidades 

3,75 ± 

1,49
a 

2,64 ± 

1,89
a 

3,94 ± 

1,60
a 

2,00 

±1,70
a 

3,00 ± 

2,00
a 

5,00 ± 

0,00
a 0,0368

*
 

Não perdem consulta no 

infectologista  

1,36 ± 

1,21
a 

2,31 ± 

1,79
a 

3,59 ± 

1,84
a 

2,00 ± 

1,52
a 

3,50 ± 

1,91
a 

1,00 ± 

0,00
a 0,0121

*
 

Informam sobre 

agendamento da consulta 

3,67 ± 

1,56
a 

2,76 ± 

1,71
a 

4,13 ± 

1,45
a 

2,57 ± 

1,79
a 

4,00 ± 

2,00
a 5,00

a 
0,0415

†
 

Reforçam orientações do 

infectologista 

2,50 ± 

1,93 

2,69 ± 

1,93 

3,47 ± 

1,81 

2,00 ± 

1,71 

2,50 ± 

1,91 
5,00 0,2676

†
 

 

Categorias de respostas: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre. 

Nota: *teste kruskal-Wallis; 
†
teste ANOVA; 

a ou b 
letras iguais entre as UPs significam que não houve diferença 

estatisticamente significante para o teste de comparação múltipla; letras diferentes entre as UPs mostram que 

houve diferença estatisticamente significante.  

Fonte: Banco de dados do Projeto Universal CNPq (Processo n° 460753/2014-2, período de 19/11/2014 a 

30/11/2017)/Auxilio Regular FAPESP (Processo n°: 2015/22312-0, Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2018). 
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Antes de abordar os resultados propriamente ditos desta tese, optou-se por retomar 

dados do perfil sociodemográfico da população do estudo, os quais foram apresentados na 

seção material e métodos, com o propósito de mostrar quem eram os sujeitos alvo da 

assistência prestada em HIV no contexto carcerário. Identificou-se que tal perfil mantém 

coerência com dados da população prisional do país, composta por: adultos jovens de 18 a 29 

anos (55%), autodeclarados negros e pardos (64%), solteiros (60%) e com baixo nível de 

escolaridade (75%) (INFOPEN, 2016). Ainda no cenário brasileiro, Minayo e Constantino 

(2015) apontaram semelhanças em relação às características dos detentos do Estado do Rio de 

Janeiro, com a presença de adultos jovens, negros e pardos, baixa escolaridade e solteiros. 

Esta semelhança também foi apontada nos Estados Unidos, cujas pessoas privadas de 

liberdade pertenciam a grupos populacionais de baixa renda e negros, os quais são 

considerados mais vulneráveis à infecção pelo HIV/aids (ABIONA et al., 2009; RICH et al., 

2013; MINAYO; CONSTANTINO, 2015). 

Em relação ao número de detentos que desenvolviam atividades laborais nas UP deste 

estudo, verificou-se que este dado é superior ao do país, o qual possuía 15% de indivíduos em 

atividades laborais internas e externas (BRASIL, 2017c). Minayo e Constantino (2015) 

identificaram que 4,4% dos detentos do estado do Rio de Janeiro estavam envolvidos em 

atividades formais, de tal modo que a maioria das PPL vivia na inatividade. Estudo de Ornell 

et al. (2016) identificou que a maioria dos detentos também não se encontrava em atividade 

laboral e trouxe como fragilidade o papel do Estado em prover a reintegração dos sujeitos, 

visto que, dessa forma, o sistema penitenciário permanece focado ainda no cumprimento da 

punição e com escassa articulação com a rede de reintegração social. 

Godoi (2017) destaca que o papel de ressocialização do sistema prisional brasileiro 

tem ficado aquém do esperado e, em contrapartida, tornou-se um reduto permeado por um 

contingente populacional socialmente marginalizado, decorrente da massificação do 

encarceramento. Percebe-se, então, uma violação do direito ao trabalho instituído pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), uma vez que os detentos viviam, em sua maioria, na 

ociosidade. 

Ainda sobre o cenário de estudo, vale mencionar que a UP-B concentrava o maior 

número de detentos sabidamente infectados pelo vírus HIV e contava com EABp que atuava 

em período integral para o atendimento das demandas de saúde das PPL, entretanto, tal UP 

apresentava a 3° maior taxa de ocupação, fato este que pode fragilizar o processo de trabalho 

e colocar em risco a resolutividade da assistência (FERNANDES et al, 2014), podendo 
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resultar em sobrecarga aos profissionais em função do descompasso populacional em relação 

à capacidade das UP.  

Outro aspecto que merece destaque diz respeito aos CDP que, além de atuarem com 

uma taxa de ocupação superior à sua capacidade populacional, possuíam menor quantitativo 

de profissionais de saúde e rotatividade dos detentos, uma vez que estas unidades são 

destinadas aos sujeitos que aguardam julgamento. Tais elementos podem fragilizar a 

longitudinalidade e a coordenação do cuidado aos indivíduos vivendo com HIV/aids nestas 

modalidades de UP. A elevada rotatividade de detentos nos CDP se constitui como uma 

barreira para o acesso às ações de promoção, prevenção e tratamento das condições de saúde, 

além de refletir na desatualização de dados/informações (FERNANDES et al, 2014), 

denotando, deste modo, em possíveis desafios para a continuidade informacional na 

perspectiva da coordenação do cuidado em saúde no ambiente prisional.  

Em relação aos resultados propriamente ditos deste estudo, no que tange ao 

acompanhamento clínico dos detentos, destacaram-se as características que dizem respeito à 

capacidade resolutiva dos núcleos de atenção à saúde dentro do sistema prisional, com 

potencial de atuarem de modo proativo na coordenação do cuidado em HIV/aids. Verificou-se 

que metade das PPL tiveram o diagnóstico realizado no sistema prisional; a maioria dos 

sujeitos realizava acompanhamento médico, sem interrupção; faziam uso da TARV e negaram 

internações relacionadas ao HIV/aids. Tais achados apontam a efetividade das UP no 

desempenho de ações programáticas voltadas ao HIV, tanto na integração de ações e serviços 

de saúde dentro do sistema prisional (integração horizontal), como na articulação com os 

serviços especializados para a continuidade do cuidado prestado (integração vertical). Apesar 

das peculiaridades e a complexidade que envolve a organização da assistência em HIV no 

sistema prisional, uma vez que se constitui como subsistema de saúde integrado ao SUS, 

notam-se esforços para que os serviços de saúde penitenciários superem desafios como a 

superlotação prisional e a periculosidade que permeia este contexto, na perspectiva de 

promover o adequado manejo e a garantia de seguimento clínico-terapêutico das PPL vivendo 

com HIV. 

Ainda em relação à capacidade de resolução clínica, o empreendimento de ações para 

a realização de exames voltados ao diagnóstico do HIV dentro das UP reflete a valorização 

das diretrizes internacionais para o controle da disseminação do vírus HIV nas prisões, uma 

vez que a UNAIDS estabeleceu, para 2020, a promoção da ampliação do diagnóstico da 

infecção como uma de suas metas precípuas (UNAIDS, 2014a). O diagnóstico representa uma 

das etapas da cascata do cuidado continuo em HIV e reflete o acesso às ações e serviços de 
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saúde ofertados para a prevenção e o manejo da doença. Adicionalmente, após o diagnóstico, 

a operacionalização das demais etapas da cascata em questão reverbera a capacidade de 

coordenação do cuidado durante a assistência prestada às PPL.  

Estudos internacionais apontam que, após a instituição do diagnóstico, o tratamento do 

HIV no encarceramento promoveu melhoria significativa nas condições clínicas dos apenados 

devido à supressão viral e a vinculação ao seguimento terapêutico (DAVIES; KARSTAEDT, 

2012; MEYER et al., 2014; MONARCA et al., 2015; SGARBI et al., 2015), reforçando a 

longitudinalidade e continuidade da atenção como componentes prioritários da coordenação 

da assistência em HIV/aids no sistema prisional. 

Entre as comorbidades relacionadas ao HIV identificadas no estudo, merece destaque 

a TB. Estudo de coorte retrospectivo desenvolvido na África identificou que, apesar de os 

reclusos apresentarem status sorológicos dentro da normalidade (T-CD4+ acima de 500 

células / mm
3
), a prevalência de coinfecção TB/HIV foi elevada. A TB ainda permanece 

como a principal causa de internação entre as pessoas que estão em período inicial de TARV, 

sendo a comorbidade mais comum (DAVIES; KARSTAEDT, 2012). Estudos apontam que a 

privação de liberdade agrava desproporcionalmente a vulnerabilidade das pessoas a certos 

tipos de agravos de saúde, especialmente HIV e TB (UNODC, 2012; INFOPEN, 2014). 

Em relação ao pilar administrativo/organizacional da coordenação do cuidado no 

sistema prisional, no que tange à composição das EABp, identificou-se que 50% das UP 

possuíam sete profissionais de diferentes categorias, contudo, em relação à figura do médico, 

no momento da coleta de dados, 50% das UP não dispunham deste profissional nas equipes. O 

déficit de recursos humanos fragiliza a capacidade resolutiva dos serviços, reforçando a 

necessidade de ações e articulações que fomentem a integração vertical da assistência com 

outros pontos de atenção da rede local de saúde, bem como que promovam a continuidade 

informacional visando a longitudinalidade e a continuidade do cuidado em saúde.  

Convém reiterar que tais articulações são necessárias na assistência em HIV, uma vez 

que o manejo da infecção perpassa a abordagem especializada, por meio do atendimento em 

serviços de referência. Entretanto, na falta do profissional médico nas EABp, diante de 

intercorrências de saúde, o deslocamento dos detentos para o atendimento fora da UP 

envolverá a mobilização de recursos como agentes penitenciários, viatura e escolta policial, 

podendo, inclusive, sobrecarregar as UPA, as quais se constituem como serviços de 

retaguarda e absorvem a demanda reprimida da APS. Entende-se, portanto, que quanto menor 

a cobertura das categorias profissionais, maiores serão os desafios para incrementar a 
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capacidade resolutiva, em consonância com as prerrogativas da APS dentro do sistema 

prisional. 

Segundo Godoi (2017), a insuficiência de profissionais é uma realidade vivenciada no 

ESP, bem como no estado do Rio de Janeiro (MINAYO; CONSTANTINO, 2015), 

consequentemente, o atendimento de saúde concretiza-se nas unidades de saúde fora dos 

presídios. A incompletude no quadro de recursos humanos dificulta a atuação das UP na 

lógica da APS, com equipes multiprofissionais, em descompasso com a PNAISP (BRASIL, 

2014a). O déficit de recursos humanos, somado à superlotação populacional presente nas UP 

deste estudo, conforme já sinalizado anteriormente, são elementos que podem gerar 

sobrecarga de trabalho para as EABp e, consequentemente, refletir na assistência prestada às 

pessoas vivendo com HIV.  

No que diz respeito à percepção dos detentos em relação à integração horizontal de 

ações e serviços de saúde dentro das UP enquanto pontos de APS, dos 13 indicadores que 

compuseram esta dimensão, três foram avaliados de forma satisfatória, a saber: “não atrasar 

na entrega dos medicamentos antirretrovirais”, “realização de coleta de sangue para exames 

de T-CD4+ e carga viral na UP”, “informações sobre cuidados preparatórios para a coleta de 

sangue para a realização de exames”. Tais indicadores corroboram com as informações 

fornecidas pelos diretores técnicos de saúde e apontam as responsabilidades assumidas pelas 

equipes de saúde das UP no que tange à regularidade na dispensação dos medicamentos ARV 

aos detentos e os procedimentos que envolvem a coleta de exames pertinentes ao 

acompanhamento clínico dos sujeitos. A operacionalização destas ações no âmbito prisional 

pressupõe uma assistência à saúde compartilhada (BRASIL, 2017e), por meio de arranjos 

para a integração vertical com serviços especializados em HIV, em especial, com as unidades 

dispensadoras de medicamentos ARV e com a rede laboratorial.  

Em relação aos demais indicadores da integração horizontal do cuidado, as ações de 

vigilância e monitoramento do uso da TARV apresentaram escores médios insatisfatórios, 

com exceção do indicador “Questionar a regularidade no uso da TARV” pela equipe de saúde 

prisional, que foi classificado como regular. Estes resultados sugerem que tais atividades são 

pouco frequentes na dinâmica do cuidado prestado nas UP, apesar dos esforços empreendidos 

para a entrega regular dos medicamentos ARV aos detentos, configurando, desta forma uma 

possível fragmentação da assistência, de modo que é transferido ao detento a responsabilidade 

em relação ao autocuidado na adesão terapêutica, contudo, de forma não apoiada pela equipe 

de saúde prisional.  
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Mendes (2012) destaca que o autocuidado apoiado é um instrumento chave no 

acompanhamento clínico e favorece uma dinâmica assistencial com potencial de emancipar os 

sujeitos no processo de cuidar, para tal, a sua operacionalização perpassa a assunção de 

corresponsabilidades com a equipe de saúde. Trata-se de uma construção permeada pela 

incorporação de intervenções educacionais capazes de fomentar a autonomia dos usuários, 

tendo a equipe de referência como retaguarda e fonte usual de apoio, incentivo e motivação. 

No contexto prisional compreende-se que se trata de uma tecnologia do cuidado para a 

emancipação dos sujeitos, preparando-os, inclusive, para assumirem o protagonismo nos seus 

próprios tratamentos, contribuindo, assim, para a coordenação do cuidado, em especial, nas 

situações que envolvem os períodos de soltura/livramento ou transferência prisional.  

Ainda em relação às ações de monitoramento do uso da TARV, avaliadas de modo 

insatisfatório pelos detentos, identificou-se que três UP informaram a adoção de estratégias 

pelas equipes de saúde durante a assistência prestada em HIV, com destaque para a supervisão 

da tomada dos ARV quando os detentos procuravam as enfermarias, realização de vistorias 

mensais nas celas e também por meio de questionamento aos sujeitos. Vale mencionar que as 

ações de monitoramento acima informadas possuem características pontuais e assistemáticas 

na dinâmica do cuidado prestado, talvez por estes motivos, estas ações não sejam percebidas 

pelos detentos, resultando na avaliação insatisfatória destas variáveis. 

Estudo realizado no Canadá sobre o impacto do encarceramento de curta duração na 

adesão à TARV apontou que a mesma foi mais expressiva durante o encarceramento, 

resultando no aumento na supressão viral e na contagem de células T-CD4+ 

(SUBRAMANIAN et al., 2016). Nesse sentido, reitera-se a relevância da adesão ao 

tratamento, do monitoramento do uso da TARV e do acompanhamento da carga viral dos 

sujeitos (BRASIL, 2013) na dinâmica do cuidado ofertado nas UP. Contudo, reconhece-se 

que tais ações no contexto prisional exigem a disponibilidade recursos humanos e 

qualificação dos mesmos, assim, as limitações estruturais presentes nas UP que fizeram parte 

deste estudo devem ser consideradas. 

Elementos que poderiam contribuir no processo de construção do autocuidado apoiado 

pelas equipes das UP seriam a divulgação e a discussão de resultados de exames de T-CD4+ e 

carga viral com os detentos, pois permitiram sensibilizar e empoderar os sujeitos em relação 

às suas condições clínicas, entretanto, estes indicadores foram avaliados de forma 

insatisfatória. 

Outro ponto a ser abordado foi em relação ao indicador “Informar sobre o 

agendamento da consulta com o médico serviço de assistência especializada” avaliado de 
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forma insatisfatória. Convém ressaltar que por medida de prevenção de resgate ou fuga de 

presos, o sigilo e a confidencialidade sobre agendamento de retornos retrata a complexidade 

de manejar os casos que necessitam atenção especializada e torna-se primordial como forma 

de resguardar a vida e preservar segurança pública da equipe que acompanha e atende os 

detentos fora dos presídios. 

Em relação aos indicadores da integração vertical entre os serviços da RAS para a 

assistência prestada aos detentos vivendo com HIV foram avaliados três indicadores, sendo 

que dois obtiveram resultado regular: “Levar para atendimento médico de urgência fora da 

Unidades Prisionais na presença de problemas de saúde” e “Não perder consulta com o 

infectologista no serviço de assistência especializada”. O indicador “Levar para atendimento 

em outras especialidades médicas quando necessário” foi classificado como insatisfatório. 

Estes indicadores refletem fragilidades das UP na articulação com os demais pontos de 

atenção da rede, desafiando a oferta e a coordenação de ações e serviços de saúde em 

consonância com as necessidades e demandas das PPL que vivem com HIV. Dentre as 

dificuldades enfrentadas, conforme já mencionada, tem-se a logística requerida nos 

deslocamentos externos às UP em função da mobilização de recursos humanos, materiais e a 

disponibilidade de escolta policial. 

Verificou-se um baixo percentual de PPL (15,3%) que relatou a ocorrência de 

interrupção do acompanhamento médico nos serviços de referência em HIV/aids em algum 

momento da vida destes sujeitos, entretanto, não foi possível verificar se tal interrupção 

ocorreu no período do encarceramento e quais foram as dificuldades enfrentadas nestas 

situações. Já a garantia do atendimento com o infectologista foi avaliada de forma regular, 

podendo fragilizar o acesso, a longitudinalidade e a integralidade do cuidado no contexto das 

UP enquanto pontos de APS, as quais devem ser capazes de efetivar a coordenação do 

cuidado para a continuidade da assistência nos serviços de saúde da RAS (MENDES, 2015), 

inclusive, para a concretude do direito constitucional à saúde das PPL.  

A integração entre as UP e os serviços da rede de atenção, tanto os de referência em 

HIV, como as UPA e demais especialidades médicas, tem-se como elemento-chave a 

comunicação interprofissional entre as equipes de saúde e de justiça/segurança, uma vez que 

a assistência em saúde no sistema prisional perpassa pela transetorialidade, a qual implica na 

cooperação dos diversos atores institucionais na coordenação e continuidade do cuidado 

(SILVA, 2015). Em relação aos atendimentos nas UPA, tal percepção foi ratificada pelos 

diretores de técnicos de saúde que também sinalizaram debilidades na integração entre a 

equipe de saúde e segurança diante das dificuldades em garantir recursos para o 
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deslocamento dos detentos, desvelando entraves na integração vertical entre os serviços, 

comprometendo a integralidade e a resolutividade do cuidado prestado, de acordo com as 

necessidades e demandas de saúde das PPL.  

Em relação ao indicador “Levar para atendimento em outras especialidades médicas 

quando necessário” avaliado como insatisfatório, cabe aqui ressaltar que três UP estavam 

localizadas em um município de pequeno porte, cuja grade de referência para pontos de 

atenção secundários e terciários envolve a oferta assistencial em outros municípios da região, 

cujo acesso exige disponibilidade de vagas, de agendamento e, novamente, a integração 

multiprofissional entre serviços de saúde e de segurança pública. Nesta direção, Fernandes et 

al. (2014) ressaltam a importância de avaliar previamente a RAS disponível no SUS dos 

municípios no que se refere ao planejamento e construção de novas UP visando a garantia da 

integração vertical entre os serviços para a efetiva regulação e acesso à saúde das PPL. Os 

autores mencionados reiteram a indisponilibidade de escolta, ambulância e unidade receptora 

como dificuldades que permeiam os encaminhamentos em saúde no sistema carcerário.  

Reforçando os entraves nos encaminhamentos, os estudos de Fu et al (2012) e 

Wickersham et al (2013) apontaram que as falhas na coordenação do cuidado ocorrem, na 

maioria das vezes, devido à falta de comunicação formal nos encaminhamentos das PPL para 

serviços de saúde externos às UP em situações de agudização do HIV.  

De modo geral, a organização do cuidado demanda o envolvimento de dois ou mais 

serviços de saúde, cuja integração entre os mesmos na rede assistencial deve ocorrer em uma 

dinâmica poliárquica horizontal, a qual perpassa o estabelecimento de processos de regulação 

de fluxos assistenciais em suas distintas densidades tecnológicas; a complementaridade de 

intervenções promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas; a 

oferta de ações e serviços oportunos e seguros, em tempo e lugar certo, mantendo coerência 

com as necessidades apresentadas pelos sujeitos e otimizando a utilização dos recursos 

existentes (MENDES, 2015). 

No que diz respeito à discussão de casos com os serviços de referência em HIV, a 

maioria dos diretores de técnicos de saúde informou que a comunicação ocorria por e-mail 

(83,3%) e telefone (66,6%). Importante ressaltar o papel articulador das UP no processo de 

coordenação do cuidado, visando a , a qual 

pode ser efetivada por mecanismos formais e informais de comunicação, de modo que o 

compartilhamento de informações fomente decisões clínicas e terapêuticas, capazes de 

promover continuidade e efetividade do cuidado em saúde (MENDES, 2015). Nessa 



6. Discussão  78 

 

perspectiva, destaca-se também, o papel central do agente penitenciário como transmissor das 

informações, por acompanhar os detentos nos atendimentos externos às UP. 

A interação e interdependência dos profissionais/serviços de saúde por meio de redes 

de atenção vislumbram a operacionalização da integralidade, a qual pressupõe a coordenação 

dos provedores de serviços assistenciais de modo que respondam às demandas de saúde 

apresentadas nos diferentes contextos de vida dos sujeitos, de acordo com a capacidade 

técnico-gerencial, definição de fluxos, estratégias de planejamento e avaliação das ações e 

serviços de saúde ofertados (HARTZ, 2004; CECÍLIO, 2011). 

Ainda sobre a continuidade informacional, cabe à EABp reforçar as orientações 

médicas e condutas prescritas durante o atendimento realizado no serviço especializado em 

HIV, contudo, este indicador foi avaliado como regular, tendo como possíveis explicações a 

sobrecarga de trabalho nas UP em função da superlotação populacional e presença de equipes 

incompletas, além da escassez identificada acerca dos registros nos prontuários de saúde das 

PPL, tendo como fonte usual de informações os agentes penitenciários de saúde, conforme já 

mencionado. Estudo de Bousquat et al (2017) sobre a coordenação do cuidado em uma região 

de saúde do ESP apontou que a continuidade informacional ocorreu de forma precária entre a 

APS e os serviços especializados, sendo que a falta de prontuários informatizados dificultou a 

comunicação interprofissional. No caso das UP, estratégias de integração informacional em 

saúde merecem atenção, uma vez que qualificariam a continuidade da assistência prestada em 

HIV, por meio da valorização de intervenções de comunicação formal dentro das UP e entre 

os serviços de saúde da RAS.  

Em relação ao desempenho das UP na coordenação do cuidado em HIV, verificou-se 

que o indicador “Questionam a regularidade no uso da TARV” foi melhor avaliado na UP-C 

em relação à UP-D. Recorrendo-se à estrutura administrativa e organizacional das UP na 

perspectiva de explicar tal achado, destaca-se que a UP-C oferecia atendimento em período 

integral (diurno), enquanto na UP-D o mesmo se restringia ao período da tarde. Em relação ao 

quadro de recursos humanos, verificou-se que a UP-C possuía o maior número de enfermeiros 

na equipe de saúde, vislumbrando-se um possível papel de liderança deste profissional, cujas 

competências o qualificam para o reconhecimento e acolhimento das necessidades e 

demandas de saúde das PPL vivendo com HIV, contribuindo com o manejo oportuno dos 

casos.  

Outra explicação sobre a diferença no desempenho das UP acerca do indicador em 

questão poderia estar relacionada às diferentes estratégias adotadas para o monitoramento do 

uso da TARV, sendo que, segundo os diretores técnicos de saúde, a UP-C desenvolvia ações 
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de supervisão da tomada de medicamentos aos detentos que procuravam espontaneamente as 

enfermarias e a UP-D realizava vistorias mensais nas celas de convívio.  

Adicionalmente, convém mencionar que as populações das UP acima referidas são 

distintas pelo sexo, sendo assim, as demandas de saúde são diferenciadas e percebidas de 

modo distinto pelos sujeitos. Há uma tendência entre as mulheres em tecerem comentários e 

críticas em relação aos serviços de saúde (COYLE, 1999) e possuírem autopercepção mais 

aguçada   em relação aos próprios problemas de saúde (BARATA, 2009). 

Complementando as questões de gênero, Minayo e Constantino (2015) identificaram 

aspectos de insatisfação no cuidado em saúde entre as mulheres detentas, como a falta de 

equipe multiprofissional e o descaso no atendimento individual (MINAYO; 

CONSTANTINO, 2015). Cabe salientar os esforços intersetoriais voltados ao público 

feminino no sistema prisional, uma vez que em 2014 foi publicada uma política nacional 

específica de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e egressas do sistema 

prisional, a qual versa sobre o aprimoramento da atenção à saúde da mulher e de seus filhos 

quando estes estão inseridos conjuntamente no sistema prisional (BRASIL, 2014c).  

Para finalizar, há que se reconhecer as possíveis limitações do estudo, uma vez que o 

tamanho amostral pode ter inviabilizado a identificação de diferenças no desempenho entre as 

UP em relação às demais variáveis da coordenação do cuidado em HIV. Outras limitações 

metodológicas referem-se a possíveis vieses de memória e de informação. 
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O presente estudo permitiu identificar potencialidades na capacidade resolutiva das UP 

no que tange à vocação para o manejo clínico dos casos de HIV, visto que significativa 

parcela dos detentos realizou o diagnóstico da infecção pelo vírus no sistema prisional; a 

maioria dos sujeitos realizava acompanhamento especializado e estavam em uso TARV, 

contudo, também foram identificadas intercorrências durante o encarceramento, com destaque 

para relatos de ocorrência de internações e o desenvolvimento de doenças oportunistas, como 

a tuberculose.  

No que se refere à estrutura administrativa e organizacional das UP, uma das 

dimensões da coordenação do cuidado em HIV, verificou-se a presença de quadros 

incompletos de recursos humanos nas equipes de saúde prisionais, podendo gerar sobrecarga 

de trabalho entre os profissionais, intensificada pela superlotação prisional, fragilizando, deste 

modo, a capacidade resolutiva dos serviços, exigindo, adicionalmente, arranjos que fomentem 

a articulação e o deslocamento dos detentos para outros pontos de atenção da rede de saúde 

objetivando o acesso, a continuidade e a integralidade do cuidado prestado. 

Em relação à integração horizontal de ações e serviços de saúde, destacam-se, dentre 

os esforços empreendidos pelas equipes de saúde das UP, a regularidade na dispensação dos 

medicamentos ARV às PPL e os procedimentos envolvendo as orientações e coleta de sangue 

para a realização de exames específicos do HIV (T-CD4+ e carga viral), entretanto, tem-se 

um cenário com possível fragmentação assistencial em função da avaliação insatisfatória dos 

indicadores pertinentes ao compartilhamento e discussão dos referidos resultados com os 

detentos. Outro descompasso assistencial verificado foi a avaliação insatisfatória das ações 

que permearam a vigilância e monitoramento do uso da TARV, indicando a transferência de 

responsabilidades do autocuidado e adesão terapêutica aos detentos. O desenvolvimento e 

implementação de estratégias sistemáticas para o monitoramento da TARV e promotoras do 

autocuidado apoiado às PPL qualificariam a assistência prestado em HIV nas UP. 

No que tange à integração vertical das ações e serviços de saúde na RAS, os 

indicadores desta dimensão refletiram as dificuldades das UP na articulação com os demais 

pontos de atenção da rede durante a assistência em HIV, com destaque para os deslocamentos 

externos às UP em função da logística envolvida na mobilização de recursos humanos, 

materiais e a disponibilidade de escolta policial. Ainda, reflete-se sobre a pertinência de 

estudos cujos delineamentos permitam a melhor compreensão da integração vertical, mediante 

a dinâmica de organização e pactuação da grade de referência para os atendimentos da PPL 
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em pontos de atenção secundários e terciários, com as respectivas disponibilidades de vagas e 

estratégias de agendamento e efetivação do atendimento em saúde. 

Na dimensão da continuidade informacional, a utilização de e-mail e telefone foram os 

meios utilizados pelas UP para a comunicação com os demais pontos de atenção da rede de 

saúde. Houve destaque quanto à centralidade do papel do agente penitenciário no 

compartilhamento de informações sobre o cuidado prestado em HIV durante os atendimentos 

realizados fora do âmbito prisional. A avaliação regular do indicador acerca do reforço das 

orientações médicas sobre o tratamento do HIV pela equipe de saúde prisional aponta a 

necessidade de implementação de intervenções capazes de promover a comunicação formal 

entre as UP e demais serviços de saúde da RAS, com possíveis emissões de guias de 

referência e contrarreferência, relatórios de atendimentos e resultados de exames.  

O desempenho da coordenação do cuidado em HIV apontou que o indicador sobre a 

regularidade no questionamento do uso da TARV foi melhor avaliado na UP-C em relação à 

UP-D, de modo que a composição do quadro de recursos humanos, com a presença de maior 

número de enfermeiros; o período de atendimento ofertado pelas equipes de saúde prisionais; 

a adoção de diferentes estratégias para o monitoramento da TARV e o público prisional 

atendido poderiam explicar tal achado.  

De modo geral, identificou-se que a coordenação do cuidado em HIV nas UP foi 

classificada como insatisfatória, sendo permeada por potencialidades, vocações assistenciais e 

também por importantes desafios que envolvem a capacidade resolutiva enquanto pontos de 

APS, a disponibilidade de recursos, a integração entre equipes prisionais (horizontal) e 

serviços de saúde da rede de atenção (vertical), além da continuidade informacional durante a 

assistência em HIV prestada às PPL e os diferentes desempenhos assistenciais no 

monitoramento da TARV visando a prevenção e manejo da infecção no contexto prisional.  

Frente ao exposto, investimentos são necessários para incrementar a capacidade de 

resposta do sistema prisional ao enfrentamento da epidemia do HIV, por meio da 

disponibilidade/manutenção de recursos essenciais e do delineamento de estratégias de 

intervenção que aprimorem a coordenação do cuidado em saúde às PPL dentro das unidades 

prisionais e entre os demais serviços que compõe a rede de atenção, exigindo, para tal, a 

sensibilização e a proatividade de profissionais, gestores e formuladores de políticas públicas 

de saúde e do sistema prisional. 
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APÊNDICE I 

Roteiro para Caracterização das Unidades Prisionais 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade prisional: 

Endereço: 

CEP: Bairro: Município: 

UF: CNES: 

Capacidade geral: Ocupação atual: 

 Ambiente Presença Observações 

1. 
Consultório médico 

□ Sim nº _____   

□ Não  

2. 
Consultório odontológico 

□ Sim nº _____  

□ Não  

3. 
Consultório 

multiprofissional 

□ Sim nº _____   

□ Não  

4. 
Sala de coleta de material 

□ Sim nº _____  

 □ Não  

5. 
Sala de curativo/sutura com 

bancada e pia de lavagem 

□ Sim nº _____   

□ Não  

6. 
Celas de observação  

□ Sim nº _____   

□ Não  

7. 
Cela de espera 

□ Sim nº _____   

□ Não  

8. 
Cela (suíte – visita íntima) 

□ Sim nº _____   

□ Não  

 Rotinas de trabalho Presença Observações 

9. 

Acolhimento e estímulo à 

testagem anti-HIV, 

Hepatites e Sífilis. 

□ Sim  

□ Não 

 (Dias/horários) 

10. 
Atividades de planejamento 

familiar 

□ Sim  

□ Não 

 (Dias/horários) 

11. 

Atividades de educação em 

saúde para redução do 

consumo de cigarro, álcool 

e outras drogas. 

□ Sim  

□ Não 

Se sim, quais? (Dias/horários) 

12. 

Dispensação de 

preservativo (masculino e 

feminino) 

□ Sim 

□ Não 

Se sim, descrever as 

condições de acesso. 

(Dias/horários/local) 

 

13. 
Dispensação de gel 

lubrificante 

□ Sim 

□ Não 

Se sim, descrever as 

condições de acesso. 

(Dias/horários/local) 
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14. 

Atualização dos 

profissionais da saúde para 

atender e realizar o 

aconselhamento nos 

últimos 6 meses. 

□ Sim 

□ Não 

Se não, quando foi a última? 

15. 
Acolhimento à demanda 

espontânea das PVHA. 

□ Sim 

□ Não 

Principais motivos? 

16. 

Atividades de educação em 

saúde para incentivo ao uso 

do preservativo para 

prevenção de outras DST´s 

e também a reinfecção viral 

HIV. 

□ Sim 

□ Não 

Se sim, quais? 

17. 

Como ocorre a dispensação 

dos medicamentos ARV? 

(Considerar TARV oral/ 

injetável/acondicionamento 

refrigerador). 

 

Qual a periodicidade de 

entrega? 

18. 

Há estratégias para avaliar 

a adesão dos pacientes à 

TARV? 

□ Sim 

□ Não 

Se sim, quais? 

19. 

Há estratégias para 

acompanhar as condições 

clínicas, laboratoriais e de 

saúde geral dos pacientes 

vivendo com HIV. 

□ Sim 

□ Não 

Se sim, quais? Periodicidade. 

20. 

Coleta CD4 e CV. Qual o 

fluxo de coleta do material, 

envio para laboratório 

(qual?) e retorno dos 

resultados? 

□ Sim 

□ Não 

Descrever: 

21. 

Como ocorre a busca de 

sintomáticos respiratórios 

de TB nas PVHA? 

Descrever: 

22. 

Qual o fluxo do 

atendimento de rotina 

SAE? 

Nº. pacientes agendado/dia 

22a 
Dia específico para 

atendimento? 

□ Sim 

□ Não 

Se sim, qual? 

22b 

Como é realizado o contato 

para agendamento de 

consulta/ discussão de 

caso? 

□ Telefone                   □ E-mail                   □ 

Pessoalmente 

22c 
Há envio de relatório do 

atendimento realizado? 

□ Sim 

□ Não 
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23. 
Qual o fluxo do 

atendimento de rotina HC? 

Nº. pacientes agendado/dia 

23a 
Dia específico para 

atendimento? 

□ Sim 

□ Não 

Se sim, qual? 

23b 
Como é realizado o 

agendamento? 

□ Telefone                   □ E-mail                   □ 

Pessoalmente 

23c 
Há envio de relatório do 

atendimento? 

□ Sim 

□ Não 
 

24. 

Há dificuldades para encaminhamento 

sentenciado para atendimento rotina 

SAE/HC? 

□ Sim 

□ Não 

Se sim, quais? 

25. 

No caso de intercorrências/ 

emergências, qual é o fluxo 

para atendimento SAE? 

□ Porta aberta no serviço 

□ Contato prévio com equipe de saúde para definir 

conduta/antecipação de consulta 

□ Não existe fluxo para atendimento de emergência  

□ Paciente encaminhado para UPA 

□ Outro Descrever: _____________________________  

26. 

No caso de intercorrências/ 

emergências, qual é o fluxo 

para atendimento MI-

UETDI-HC? 

□ Porta aberta no serviço 

□ Contato prévio com equipe de saúde para definir 

conduta/antecipação de consulta 

□ Não existe fluxo para atendimento de emergência  

□ Paciente encaminhado para UPA 

□ Outro Descrever:______________________________ 

27. 

Há dificuldades para encaminhar em 

caso de intercorrências/emergências 

para UPA? 

□ Sim 

□ Não 

Se sim, quais? 

Dimensionamento das UP – 

rotina de trabalho no 

ambulatório 

Observações 

Número total de PVHA em 

acompanhamento 

 

 

Número total de PVHA em uso 

TARV 

 

 

Quantos dias na semana o serviço 

de saúde na unidade prisional 

funciona? E horário? 

 

 

Como as informações acerca dos 

procedimentos e intervenções que 

foram realizadas no Serviço de 

Referência em HIV/aids retornam 

à equipe da UP? 

 

 

Há falta recorrente em consulta 

de rotina no SAE/HC?  

□ Sim 

□ Não 

Se sim, motivos: 
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Unidade 

prisional 

 

Estrutura  

(Recursos  

Humanos) 

Parâmetros/ 

Recomendações 

(preencher 

depois) 

Número 
Carga 

horária/semanal 

Vinculo 

(SAP, 

SMS, SES, 

Outro) 

Fez 

treinamento 

em 

HIV/aids 

no último 

ano (Sim, 

Não)? 

Médico       

Médico 

residente e/ou 

acadêmico de 

medicina 

     

Médico 

ginecologista 

     

Médico 

psiquiatra 

     

Enfermeiro      

Auxiliar/técnico 

de enfermagem 

     

Farmacêutico      

Atendente de 

Consultório 

Dentário  

     

Assistente 

social 

     

Cirurgião 

Dentista 

     

Psicólogo      

Agente 

Penitenciário de 

Saúde 

     

 

Data da entrevista: ____/____/____.  

Nome do Entrevistado: ___________________________________Função: ______________________ 

 

 

Nome do Entrevistador 1:__________________________________________________________ 

 

Nome do Entrevistador 2:________________________________________________________  
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APÊNDICE II 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Diretores Técnicos de Saúde das Unidades Prisionais 
 

 

Prezado(a) Senhor(a), 
 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar de uma pesquisa denominada “Assistência prestada às pessoas que 

vivem com HIV/aids em unidades prisionais da Região de Ribeirão Preto/SP”. Este estudo está sendo realizado 

pela pesquisadora Erika Aparecida Catoia da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo e pela Profa. Dra. Aline Aparecida Monroe, docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e 

tem como objetivo analisar a assistência prestada às pessoas que vivem com HIV/aids em unidades prisionais 

pertencentes aos municípios de Serra Azul e Ribeirão Preto – SP. Sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento você pode desistir de participar deste estudo e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em uma entrevista com duração média de 15 minutos onde serão abordadas as seguintes informações: 

estrutura física e de recursos humanos do setor de saúde da unidade prisional; processo de cuidado à saúde 

realizado às pessoas privadas de liberdade que vivem com HIV/aids. Destacamos que a sua identificação será 

mantida em sigilo e para isso será utilizado um código no lugar do seu nome. Os riscos relacionados à sua 

participação são mínimos como o cansaço durante a entrevista. Se você ficar cansado ou indisposto, a entrevista 

será encerrada e marcado em novo horário. Ressaltamos que você tem direito a indenização conforme as leis 

vigentes no país, caso ocorra dano decorrente de sua participação nesta pesquisa. O benefício indireto 

relacionado à sua participação é proporcionar maior qualidade na assistência prestada às pessoas privadas de 

liberdade que vivem com HIV/aids, posto que sua participação pode auxiliar no desenvolvimento de políticas 

públicas que contemplem a necessidade de sistematizar o atendimento às pessoas privadas de liberdade. Os 

dados e os resultados da pesquisa serão divulgados no meio acadêmico em forma de pôster, apresentação oral 

ou artigos, porém sua identificação será mantida em sigilo. Informamos ainda que o (a) senhor (a) não terá 

nenhuma despesa financeira durante o desenvolvimento da pesquisa, bem como não usufruirá de benefícios 

financeiros para a referida participação. Asseguramos que esta pesquisa não trará prejuízo ao senhor(a) e nem a 

outras pessoas. Você receberá uma via assinada deste termo deste podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação, agora ou a qualquer momento. Agradecemos a sua colaboração. 

 

Eu,                                                                                                 , após leitura e compreensão deste termo de 

informação e consentimento, entendo que minha participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento 

do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi uma via assinada deste termo e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico. 
* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 

 
Ribeirão Preto,      , de                        de 2013. 

 

 

                                                                                               Assinatura do entrevistado 
 
 

Profa. Dra. Aline Aparecida Monroe                                                            Erika Aparecida Catoia 

         Orientadora do Projeto                                                                       Pesquisadora Responsável 

.................................................................................................................................................................................. 

CONTATO: Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo. Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900.   Campus Universitário, Ribeirão Preto/SP. CEP 

14049-900. Horário de Funcionamento: 8h às 17h. Telefone (16) 36023386 

Profa. Dra. Aline Aparecida Monroe: (16) 3602-3391; Erika Aparecida Catoia: (16) 91772467. 
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APÊNDICE III 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pessoas Privadas de Liberdade 
 

 

Prezado(a) Senhor(a), 
 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar de uma pesquisa denominada “Assistência prestada às pessoas que 

vivem com HIV/aids em unidades prisionais da Região de Ribeirão Preto/SP”. Este estudo está sendo realizado 

pela pesquisadora Erika Aparecida Catoia da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo e pela Profa. Dra. Aline Aparecida Monroe, docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e 

tem como objetivo analisar a assistência prestada às pessoas que vivem com HIV/aids em unidades prisionais 

pertencentes aos municípios de Serra Azul e Ribeirão Preto – SP. Sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento você pode desistir de participar deste estudo e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em uma entrevista com duração média de 20 minutos onde serão abordadas as seguintes informações: 

suas características físicas, sociais e comportamentais; sua condição atual de saúde; sua trajetória através do 

Sistema Prisional; as ações e serviços que são ofertados para sua assistência à saúde; e como a equipe de saúde 

do sistema prisional realiza o cuidado para o HIV/aids; e a autorização para consulta de seu prontuário de 

saúde, onde serão coletadas as seguintes informações: dados sobre sua trajetória no Sistema Prisional; e 

resultados dos últimos exames de CD4+ e Carga Viral realizados. Destacamos que a sua identificação será 

mantida em sigilo e para isso será utilizado um código no lugar do seu nome. Os riscos relacionados à sua 

participação são mínimos como o cansaço durante a entrevista ou constrangimento por participar de uma 

pesquisa relacionada ao HIV/aids. Se você ficar cansado ou indisposto, a entrevista será encerrada e marcado 

em novo horário. Ressaltamos que você tem direito a indenização conforme as leis vigentes no país, caso 

ocorra dano decorrente de sua participação na pesquisa. O benefício indireto relacionado à sua participação é 

melhorar a qualidade da assistência prestada às pessoas privadas de liberdade que vivem com HIV/aids, posto 

que sua participação pode auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas que contemplem a necessidade de 

sistematizar o atendimento às pessoas privadas de liberdade. Os dados e os resultados da pesquisa serão 

divulgados no meio acadêmico em forma de pôster, apresentação oral ou artigos, porém sua identificação será 

mantida em sigilo. Informamos ainda que o (a) senhor (a) não terá nenhuma despesa  financeira  durante  o  

desenvolvimento da  pesquisa,  bem como não usufruirá de benefícios financeiros  para a referida participação. 

Asseguramos que esta pesquisa não trará prejuízo ao senhor (a) e nem a outras pessoas.  Você receberá uma via 

assinada deste termo deste podendo tirar suas dúvidas sobre o  projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. Agradecemos a sua colaboração. 

 
Eu,                                                                                                 , após leitura e compreensão deste termo de 

informação e consentimento, entendo que minha participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento 

do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi uma via assinada deste termo e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico. 

* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 

 
Ribeirão Preto,      , de                        de 2013. 
 
               

                                                                                        Assinatura do entrevistado 

 

______________________________ ______________________ 

Profa. Dra. Aline Aparecida Monroe                                                                       Erika Aparecida Catoia 

Orientadora do Projeto                                                                               Pesquisadora Responsável 
.................................................................................................................................................................................... 

CONTATO: Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo. Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900.   Campus Universitário, Ribeirão Preto/SP. CEP 

14049-900. Horário de Funcionamento: 8h às 17h. Telefone (16) 36023386 

Profa. Dra. Aline Aparecida Monroe: (16) 3602-3391; Erika Aparecida Catoia: (16) 91772467. 
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APÊNDICE IV 

Instrumento de Coleta de Dados 

Entrevista com as Pessoas Privadas de Liberdade 

Número do questionário:_________________________ 

Entrevistador:______________________________________ 

Data da entrevista:____/____/____Horário de início da Entrevista:_______ Término:_______ 

Unidade Prisional: _________________________________________________________________ 

SAE de referência:_________________________Hygia/HC_______________________________ 

I. Dados sociodemográficos  

1. Iniciais do Nome:                                          

2. Matrícula: __________________       

3. 
Regime de cumprimento da pena:     1-  Fechado       2-  Semi-aberto        3-  Sem 

condenação         3-  Outros 

4. 4.1 Município de residência:____________________                                                                                                          4.2 Estado de residência:_______ 

5. Data de nascimento: _____/______/________ 

6. Sexo:   1- Feminino               2- Masculino 

7. 

Estado 

civil:     
1-  

Solteiro 

2-  

Casado/união 

estável/ amasiado 

3-  Separado/Divorciado 4-  Viúvo 

8. 
Cor da 

Pele/etnia  
1-  

Branca 

2-  Preta 3-  

Parda 

4 - 

Amarela 

5-  

Indígena 

6-  Outro. 

8.1 Esp.:_______ 

9. Até que série o(a) Sr.(a) estudou (completa)? ________________________________________ 

10. 
Tem alguma 

profissão 

1- SIM   10.1 Qual:_______________________ 

2- NÃO 

11. Renda mensal antes do encarceramento (Reais):______________________________________ 

12. 

Você trabalha 

na 

penitenciária? 

1- SIM 12.1  Função:_________________________________________ 

2- NÃO 

13. 

O (a) senhor 

(a) fazia uso 

de droga(s) 

antes de ser 

preso? 

1-  

SIM  

13.1. Tipo:   1-  Maconha       2-  Cocaína       3-  Crack        4- 

 álcool     5-  Tabaco   6-  Outra. Especificar 13.2________ 

2-  NÃO 

II. Dados sobre a prática sexual 

14. 

Nos últimos 

12 meses o 

(a) Sr. (Sra.) 

14.1 Teve 

relação Sexual: 

1-  SIM 14.1.1 Tipo: 1  Fixa   2  Eventual 

3  Fixa e eventual 

2-  NÃO 

14.2 Com quem o(a) 

senhor(a) tem/teve 

relação sexual 

1- Pessoas do 

mesmo sexo 

2- Pessoas do 

sexo oposto 

3-  Homens e 

mulheres 

4-  travestis/transexuais (transgênero) 

15. Atualmente Recebe visita íntima: 1-  SIM         2-  NÃO 

16. Com que frequência o(a) senhor(a) utiliza 

preservativo nas relações sexuais: 
1- Nunca  2-  Quase Nunca   3-  Às vezes 

4- Quase sempre  5-  Sempre  0- Não se aplica 
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III- Dados clínicos e de acompanhamento do caso 

17. Há quanto tempo o (a) senhor (a) sabe que tem o HIV/aids? ___________________________ 

18. O seu diagnóstico de HIV/aids foi realizado dentro do 

Sistema Prisional? 
1- SIM          2- NÃO 

19. O senhor realiza acompanhamento médico 

para o HIV/aids? 
1- SIM 19.

1 

Há quanto tempo(meses): ___ 

2- NÃO 

20 O (A) senhor (a) tem prescrição médica 

para o uso dos antirretrovirais/coquetel? 
1- SIM                                  2- NÃO   

21. Em algum momento o (a) senhor(a) já 

parou de fazer o acompanhamento médico 

para o HIV/aids? 

1- SIM       2- NÃO      0- NÃO SE APLICA 

22. No atual encarceramento o (a) senhor (a) já foi 

internado no hospital por causa do HIV/aids? 
1- SIM                            2- NÃO 

23. 

Nos últimos 

30 dias, o (a) 

senhor (a) 

apresentou 

alguma 

queixa de 

saúde? 

1- SIM 23.1  Febre; 1- SIM       2- NÃO 

23.2  Desconforto gástrico e 

diarreia; 

1- SIM       2- NÃO 

23.3  Perda de peso; 1- SIM       2- NÃO 

23.4  Lesão de pele/coceira/alergia 

persistente; 

1- SIM       2- NÃO 

23.5  Fraqueza, cansaço, mal estar; 1- SIM       2- NÃO 

23.6  Desconforto respiratório; 1- SIM       2- NÃO 

23.7  Tosse há mais de 02 semanas; 1- SIM       2- NÃO 

23.8  Ansiedade, agitação, 

irritabilidade; 

1- SIM       2- NÃO 

23.9  Cefaleia; 1- SIM       2- NÃO 

23.10  Confusão, tremores, 

sonolência; 

1- SIM       2- NÃO 

23.11  Tristeza e desanimo; 1- SIM       2- NÃO 

23.12  Outras.  1- SIM       2- NÃO 

23.12.1Especificar   __________________ 

2- NÃO  

24. 

Neste último 

encarceramen

to o (a) Sr. (a) 

já teve 

alguma 

doença 

relacionada à 

baixa 

imunidade 

causada pelo 

HIV? 

1- SIM 24.1  Herpes Zoster 1- SIM       2- NÃO 

24.2  Citomegalovírus 1- SIM       2- NÃO 

24.3  Pneumonia. 24.3.1 

Especificar:________ 

1- SIM       2- NÃO 

24.4  Criptococose 1- SIM       2- NÃO 

24.5  Toxoplasmose 1- SIM       2- NÃO 

24.6  Candidíase Oral 1- SIM       2- NÃO 

24.7  Sarcoma de Kaposi 1- SIM       2- NÃO 

24.8  Tuberculose  1- SIM       2- NÃO 

24.9  Outras. 1- SIM       2- NÃO 

24.9.1Espescificar _________________ 

2- NÃO 
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25. 

O (a) Senhor 

(a) apresenta 

algum outro 

problema de 

saúde: 

1- SIM 25.1  Hipertensão Arterial (Pressão 

alta) 

1- SIM       2- NÃO 

25.2  Diabetes 1- SIM       2- NÃO 

25.3  Depressão  1- SIM       2- NÃO 

25.4  Hepatites. 25.4.1 

Especificar:__________ 

1- SIM       2- NÃO 

25.5  Dislipidemia (colesterol, 

triglicérides altos - aumento da 

gordura no sangue) 

1- SIM       2- NÃO 

25.6  Lipodistrofia (acúmulo 

anormal de gordura em partes do 

corpo)  

1- SIM       2- NÃO 

25.7  Problema de coração 

(cardiopatias) 

1- SIM       2- NÃO 

25.8  Doença neurológica 

(convulsão, epilepsia) 

1- SIM       2- NÃO 

25.9  Doença mental (transtorno 

mental)- dependência química 

1- SIM       2- NÃO 

25.10  Sífilis  1- SIM       2- NÃO 

25.11  Outras.  1- SIM       2- NÃO 

25.11.1Espescificar   __________________ 

2- NÃO  

26. O (A) Sr. (a) faz algum tratamento medicamentoso, além da 

TARV/Coquetel? 
1  SIM          2  NÃO 

27. O (A) Sr. (a) já fez tratamento para a tuberculose? 1  SIM          2  NÃO 

28. O (A) Sr. (a) já tomou remédio para prevenir a tuberculose? 1  SIM          2  NÃO 

29. Já conviveu com alguma pessoa com tuberculose na prisão? 1  SIM          2  NÃO 

IV- Dados sobre o percurso no sistema prisional  

30.  Quantas vezes que o (a) senhor (a) já foi preso?  Núm.:________________________________ 

31. Há quanto tempo o (a) sr. (a) está preso (meses):_____________________________________ 

32. E nesta unidade há quanto tempo o (a) está preso (meses):______________________________ 

V. DADOS SOBRE A OFERTA DE AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE (ELENCO DE 

SERVIÇOS) 

Para as questões 33 a 35 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – 

Sempre; 0 – Não se aplica; 99 – Não sabe. 

Com que frequência as ações a seguir são oferecidas pelos profissionais da equipe de saúde 

desta Unidade Prisional. 

33. 
Cuidados gerais 

de saúde: 

33.1  Atendimento médico de rotina  

33.2  Atendimento de rotina com a equipe de enfermagem  

33.3  Atendimento com psicólogo  

33.4  Atendimento com o dentista  

33.5  Atendimento com assistente social  

33.6 Atendimento prontamente (no mesmo dia) na presença de 

algum problema de saúde ou efeitos colaterais no uso do 

coquetel 
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34. 
Orientações 

sobre: 

34.1 Planejamento familiar (sobre desejo e possibilidade de ter filhos 

minimizando risco de transmissão da doença)  

 

34.2 Prática de sexo seguro e uso de preservativo   

34.3 Prática de atividade física  

34.4 Redução no uso de cigarros, álcool e outras drogas.   

34.5 O não compartilhamento de materiais de higiene pessoal, 

(barbeador, lâminas/maquina de cortar cabelo e alicates), 

materiais para realização de tatuagens e uso de drogas para 

prevenção da transmissão/reinfecção do HIV/aids  

 

34.6 Sobre Tuberculose (sinais, sintomas, transmissão e prevenção)  

34.7 Benefícios sociais  

35. 
Insumos - 

disponibilidade: 

35.1 Preservativos  

35.2 Gel lubrificante  

35.3 Vacinas - (na unidade prisional)   

35.4 Exames sorológicos (hepatites virais e sífilis) - (na unidade 

prisional)  

 

35.5 Cartazes e/ou panfletos educativos sobre as DST/HIV/Hepatites 

Virais e Tuberculose 

 

35.6 Complemento na alimentação (adição de pão, leite, frutas, 

dentre outros) para melhoria das condições nutricionais.  

 

35.7 É solicitado o exame de escarro quando o (a) Sr. (a) apresenta 

tosse com catarro para investigar a tuberculose.  

 

VI. DADOS SOBRE A INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

(COORDENAÇÃO).  

Para as questões 36 a 40 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 

– Sempre; 0 – Não se aplica; 99 – Não sabe.  

Com que frequência os profissionais da equipe de saúde desta Unidade Prisional... 

36. Reforçam as orientações dadas pelo médico que acompanha o seu tratamento do HIV 

(centro de referência ou HC)?  

 

37. Atrasam a entrega dos medicamentos ARV/“coquetel” a ponto de você ficar sem tomar os 

remédios 

 

38. 

Adesão e 

controle 

tratamento 

medicamento

so 

38.1 Questionam sobre a regularidade do uso dos medicamentos 

ARV/“coquetel” para tratamento HIV/aids? 

 

38.2 Questionam sobre efeitos colaterais durante o uso dos 

medicamentos ARV/“coquetel” para tratamento HIV/aids? 

 

38.3 Questionam sobre suas dificuldades na tomada da medicação 

“coquetel” para o HIV/aids 

 

38.4 Observam o (a) senhor (a) tomar a medicação “coquetel” para o 

HIV/aids? 

 

38.5 Pedem para o (a) senhor (a) mostrar os fracos/embalagens dos 

medicamentos vazios?  

 

38.6 Pedem para o (a) senhor (a) explicar sobre a forma que está 

tomando os ARV/Coquetel? 

 

38.7 Questionam sobre as condições do local que o (a) senhor (a) 

guarda os medicamentos para o HIV/aids na cela de convívio?  

 



Apêndices   104 

 

39. 

Atendimentos 

e Encaminha- 

mentos 

39.1 Levam o (a) Sr. (a) para atendimento médico de urgência fora da 

Unidades Prisionais na presença de algum problema de saúde? 

 

39.2 Levam o (a) Sr. (a) para atendimento em outras especialidades 

médicas, quando necessário, exemplo: cardiologista, endócrino, 

urologista, pneumologista, entre outros? 

 

39.3 O (A) Sr. (a) perde a consulta com o infectologista no ambulatório 

responsável pelo seu tratamento do HIV/aids? 

 

39.4 Informa sobre o agendamento da consulta com o médico para 

tratamento do HIV/aids 

 

40. Exames 

40.1 Realizam a coleta de sangue para exames CD4 e Carga Viral 

dentro da UP (trimestral – AIDS e semestral - HIV)? 

 

40.2 Informam sobre os cuidados preparatórios para a coleta de exame 

de controle do HIV 

 

40.3 Informam os resultados dos seus exames do HIV (CD4 E CV)?   

40.4 Discutem sobre os resultados do valor dos exames?  

DADOS SECUNDÁRIOS - Prontuário 

41. 

Linfócitos T 

CD4+ 

(fonte 

secundária) 

41.1 Disponível: 

1ª – UP: 1  SIM    2  NÃO 

41.1.1 

Data:________ 

41.1.2  

Resultado:______ 

41.2 2ª – CR: 1  SIM    2  NÃO 41.2.1 

Data:________ 

41.2.2 

Resultados:_____ 

42. 

Carga Viral 

(fonte 

secundária) 

42.1 Disponível: 

1ª – UP: 1  SIM 2  NÃO 

42.1.1 

Data:________ 

42.1.2 

Resultados:_____ 

42.2 2ª – CR: 1  SIM    2  NÃO 42.2.1 

Data:________ 

42.2.2 

Resultado:_____ 

SISTEMA – PRODESP 

43. No atual encarceramento por quantas Unidades prisionais passou (CDP, Penitenciaria, 

cadeia):______________________   

1° Digitador:______________________________________________ Data da digitação:________ 

2° Digitador:______________________________________________ Data da digitação:________ 

 

ANEXO – ADESÃO A TARV 

44. 
Nos últimos 7 dias, você tomou algum dos remédios do seu 

"coquetel" fora do horário indicado pelo médico? 
1-  Sim      2 -  Não 

3 -  Não sei/Não lembro 

45. 
Nos últimos 7 dias, você deixou de tomar algum dos 

remédios do seu "coquetel"? 
1-  Sim       2 -  Não 

3 -  Não sei/Não lembro 

46. 
Nos últimos 7 dias, alguma vez você tomou menos ou mais 

comprimidos de algum dos remédios do seu "coquetel": 
1-  Sim       2 -  Não 

3 -  Não sei/Não lembro 

47. 

Escore de NÃO ADESÃO:     0     1      2     3 

- A escala zero de não adesão = nenhuma resposta de não adesão (sim ou não sei/não lembro); 

- A escala 1 de não adesão = uma única resposta de não adesão; 

- A escala 2 de não adesão = duas respostas de não adesão; 

- A escala 3 de não adesão = três resposta de não adesão. 

48. 
Como estava a sua carga viral na última vez 

que você mediu? 

1 -  Boa (indetectável/zerada)  

2-  alterada (detectável/alta) 

3 -  Não sei/Não lembro 
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APÊNDICE V 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Especialistas em Manejo do HIV, Saúde Pública, Assistência à saúde no Sistema Prisional 
 

 

Prezado(a) Senhor(a), 
 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar de uma pesquisa denominada “Assistência prestada às pessoas que 

vivem com HIV/aids em unidades prisionais da Região de Ribeirão Preto/SP”. Este estudo está sendo realizado 

pela pesquisadora Erika Aparecida Catoia da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo e pela Profa. Dra. Aline Aparecida Monroe, docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e 

tem como objetivo analisar a assistência prestada às pessoas que vivem com HIV/aids em unidades prisionais 

pertencentes aos municípios de Serra Azul e Ribeirão Preto – SP. Sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento você pode desistir de participar deste estudo e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em avaliar o conteúdo e a pertinência do instrumento de coleta de dados que possui variáveis 

distribuídas nas seguintes seções: sociodemográficos e comportamentais; trajetória pelo sistema prisional; dados 

clínicos e de acompanhamento dos casos; dados sobre a dimensão “elenco de serviços”; dados sobre a 

dimensão “coordenação da assistência”. Destacamos que a sua identificação será mantida em sigilo e para isso 

será utilizado um código no lugar do seu nome. Os riscos relacionados à sua participação são mínimos como o 

cansaço durante o processo de  avaliação  do  instrumento  de  coleta  de  dados.  Considerando o  possível  

cansaço,  indisposição e disponibilidade de tempo para avaliação do instrumento de coleta de dados, 

inicialmente, definimos um prazo de 15 dias para a devolução do material. Contudo, caso seja necessário, 

podemos negociar a ampliação do prazo determinado com o intuito de viabilizar a sua participação. Ressaltamos 

que você tem direito a indenização conforme as leis vigentes no país, caso ocorra dano decorrente de sua 

participação na pesquisa O benefício indireto relacionado à sua participação é proporcionar maior qualidade no 

instrumento de coleta de dados e, consequentemente, ao próprio estudo, posto que sua participação contribuirá 

com o  aperfeiçoamento da  investigação que  envolve a    assistência prestada às  pessoas privadas de 

liberdade que vivem com HIV/aids. Os dados e os resultados da pesquisa serão divulgados no meio acadêmico 

em forma de pôster, apresentação oral ou artigos, porém sua identificação será mantida em sigilo. Informamos 

ainda que  o  (a)  senhor (a)  não  terá nenhuma despesa financeira durante o desenvolvimento da pesquisa, 

bem como não usufruirá de benefícios financeiros para a referida participação. Asseguramos que esta pesquisa 

não trará prejuízo ao senhor(a) e nem a outras pessoas. Você receberá uma via assinada deste termo podendo 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Agradecemos a sua 

colaboração. 

 
Eu,                                                                                                 , após leitura e compreensão deste termo de 

informação e consentimento, entendo que minha participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento 

do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi uma via assinada deste termo e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação do instrumento de coleta de dados, bem como dos resultados obtidos 

posteriormente neste estudo no meio científico. 

* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 

 
Ribeirão Preto,      , de                        de 2013. 
 
 

                                                                                Assinatura do entrevistado 
 
 

Profa. Dra. Aline Aparecida Monroe                                                          Erika Aparecida Catoia 

Orientadora do Projeto                                                                 Pesquisadora Resp onsável 

.................................................................................................................................................................................. 

CONTATO: Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo. Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900.   Campus Universitário, Ribeirão Preto/SP. CEP 

14049-900. Horário de Funcionamento: 8h às 17h. Telefone (16) 36023386 
Profa. Dra. Aline Aparecida Monroe: (16) 3602-3391; Erika Aparecida Catoia: (16) 91772467
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