
 

     
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA  NO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ACESSO E REGULAÇÃO NO SUS / Dez 2013 

 

O Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro 

(FPSSP-RJ) é um movimento social criado em 2011 a partir de uma audiência pública de 

iniciativa do CRP e da mobilização dos profissionais de saúde que trabalham na Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Tem como objetivo chamar atenção da 

sociedade e das autoridades responsáveis pela custódia das pessoas privadas de liberdade e 

dar visibilidade aos graves problemas de saúde da população encarcerada – atualmente no RJ 

em torno de 34 mil - diante da precariedade do ambiente prisional (insalubre, mal arejado, 

pouco iluminado e super populoso). Esse ambiente facilita a propagação de doenças infecto-

contagiosas, como por exemplo, a tuberculose, que comprometem não apenas a saúde da 

população prisional, mas também a de seus familiares e dos funcionários das unidades. Soma-

se a isto, a falta de profissionais e de recursos adequados e suficientes para diagnóstico e 

tratamento, o que agrava muito a situação, tornando-se um problema de saúde pública.  

O Fórum é, portanto, um movimento de caráter político, propositivo e de atuação 

permanente; um espaço de debates onde as decisões são tomadas a partir de um colegiado 

formado por entidades, movimentos sociais e por pessoas que se interessam pelo tema e pela 

garantia de direitos, em especial, do direito à saúde da população encarcerada, previstos na 

Constituição Federal, na Lei de Execução Penal, nas Regras Mínimas de Tratamento de Presos 

no Brasil, nas várias normativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e, atualmente, na Política Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário. Já foram realizados 11 (onze) Fóruns entre 2011 e 2013. 

Nesse sentido, a secretaria executiva do FPSSP-RJ vem apresentar suas considerações 

e propostas para as principais questões que dizem respeito ao acesso e regulação do SUS para 

o atendimento à saúde das pessoas que se encontram privadas de liberdade.  

 

 



CONSIDERANDO QUE: 

 

1 -  O Serviço de Operações Externas da SEAP (SOE), responsável pelo transporte dos internos 

no âmbito do estado do Rio de Janeiro, continua priorizando as pautas de apresentação de 

internos ao judiciário em detrimento das pautas de apresentação às consultas ou outros 

procedimentos médicos nos hospitais e ambulatórios da SEAP como também na rede pública 

de saúde /SUS,  

PROPOMOS: A criação de um sistema de transporte específico com  escolta treinada e 

qualificada para o trato com os pacientes no seu deslocamento até as unidades hospitalares 

da SEAP e à rede pública de saúde /SUS. Dessa forma se garantirá o cumprimento dos 

agendamentos feitos pela Coordenação de Saúde nas datas e horários estabelecidos pelos 

ambulatórios médicos da SEAP  e nas emergências, como também nas unidades da rede 

pública de saúde. Sugerimos que o referido sistema seja nomeado como “Serviço de 

Atendimento à Saúde Penitenciária/ SASP”. 

 

2 - A SEAP dispunha de 7 hospitais penitenciários, dentre eles um hospital geral ( (Hospital 

Fábio Soares Maciel) com um bom centro cirúrgico e ambulatório com várias especialidades 

médicas e de outros profissionais de saúde para atendimento de emergências, consultas e 

cirurgias.  

2. 1 - Que o referido hospital foi desativado após a transferência das unidades do  Complexo 

da Frei Caneca para o Complexo de Gericinó, sendo o mesmo adaptado improvisadamente no 

andar de cima de outro hospital, o que resultou em seu fechamento pela SEAP em 2008, por 

orientação do  MP, por falta de estrutura física para o seu funcionamento. Curiosamente foi 

implantada uma UPA no Complexo que não atende à emergências. 

2.2 - Que, diferentemente dos outros municípios do estado, o Rio de Janeiro é o município 

que concentra o maior número de unidades prisionais e, consequentemente, de pessoas 

presas, o que torna mais difícil a efetividade do atendimento na rede pública de saúde. 

2.3- Que, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça divulgados no documentário 

recente na emissora Globo News acerca da situação do sistema carcerário brasileiro – 

“Presídios brasileiros vivem situação dramática”1, o Rio de Janeiro é um dos dois estados que, 

em 2012, devolveu mais recursos financeiros aos cofres públicos por falta de projetos para o 

sistema prisional, no valor de R$ 26.749.929,06, 

                                                           
1
 Disponível em: http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-especial/videos/t/todos-os-

videos/v/presidios-brasileiros-vivem-situacao-dramatica/2946557/ 

http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-especial/videos/t/todos-os-videos/v/presidios-brasileiros-vivem-situacao-dramatica/2946557/
http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-especial/videos/t/todos-os-videos/v/presidios-brasileiros-vivem-situacao-dramatica/2946557/


Propomos: A reconstrução de um hospital geral credenciado pelo SUS, que não seja por meio 

de uma Organização Social (OS) e contratações temporárias, mas sim com servidores 

efetivos, concursados da SEAP, com ambulatórios, centro cirúrgico, exames radiológicos e 

laboratoriais e outros procedimentos diagnósticos, cabendo à rede pública de saúde, 

apenas, os atendimentos de alta complexidade. Tal medida seria mais econômica, eficaz e 

mais ágil no atendimento à saúde da população prisional, bem como diminuiria a demanda 

para a rede pública de saúde do estado e municípios, já tão saturada.  Além disso, seria mais 

seguro, pois esse  deslocamento coloca a população dos hospitais da rede em risco pelo 

transito e permanência de presos em suas dependências facilitando as chances de resgate 

dos mesmos.  

 

3 - A Coordenação de Saúde da SEAP não é comunicada dos óbitos ocorridos por motivos de 

saúde, quando o paciente está fora das unidades hospitalares, ou seja, se o interno, numa 

situação de emergência, é encaminhado pela equipe médica para atendimento na rede de 

saúde extra-muros e vem a falecer, o laudo pericial feito pelo Instituto Médico Legal, bem 

como a comunicação do óbito desse paciente não são oficializados à Coordenação de Saúde, o 

que impede o controle da causa-mortis e a divulgação de dados fidedignos para estudos e 

pesquisas com vistas a melhorias das ações em saúde,  

 

PROPOMOS: Criação de normativa que obrigue a comunicação de óbitos fora do sistema 

prisional, por motivos de saúde, à Coordenação de Saúde da SEAP com o respectivo laudo. 

 

4 - O número de profissionais de saúde vem reduzindo assustadoramente, principalmente de 

médicos, para a assistência à saúde da população prisional: em 1995 a população prisional era 

em torno de 9 mil presos para 1200 profissionais de saúde. Atualmente, são 34mil presos para 

600 profissionais, com a perspectiva de chegarmos em 2016 com 52mil presos e sem 

profissionais para atender à demanda. O último concurso público para estatutário na área de 

saúde no sistema prisional ocorreu em 1998. Tal realidade é consequência, principalmente dos 

baixos salários dos profissionais. Os de nível superior com 20 anos de serviço, por exemplo, 

recebem 2 mil reais por mês. Considerando que não se presta assistência à saúde sem 

profissionais de saúde, 

 

4.1 - A Recomendação da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde – Capital - 1ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde - Região Metropolitana I,  feita aos 

Secretários de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), de Planejamento e Gestão 



(SEPLAG) e de Saúde (SES) sobre o “Déficit de Recursos Humanos na Saúde Prisional”,  para 

que apresentassem até 01  de novembro de 2013 um cronograma detalhado das ações 

administrativas necessárias para restabelecer nas unidades prisionais e hospitalares a dotação 

de profissionais de saúde em número suficiente para a adequada prestação do serviço de 

saúde; 

4.2 – A Moção Pública de Repúdio à Política de Saúde no Sistema Penitenciário do 

Governo Estado do Rio de Janeiro elaborada pelos participantes do X FPSSP-RJ (09.08.13) 

foi enviada pela 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital ao 

Governador Sérgio Cabral, conforme informado pela Promotora Drª Anabelle de Macedo à 

secretaria executiva do Fórum,  

PROPOMOS:  

1 - Que o Ministério Público informe nessa audiência pública se as referidas demandas aos 

Secretários foram atendidas no prazo estabelecido; 

2 - Encaminhamento do Plano de Cargos e Salários pelo Governador Sérgio Cabral à ALERJ 

para votação, uma vez que a grande maioria dos deputados já se mostrou sensível à causa e 

aguarda a chegada do Plano à ALERJ para sua aprovação. Para preenchimento das vagas, 

propomos a realização de CONCURSO PÚBLICO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

ESTATUTÁRIO DA SEAP, INCLUSIVE PARA NUTRICIONISTAS, para atender á política nacional 

de saúde no sistema penitenciário em vias de se efetivar.  

 

5 - Considerando, por último, que os projetos de pesquisa encaminhados à SEAP pelos 

Centros de Pesquisa das Universidades, por estudantes de pós-graduação, por instituições da 

sociedade civil pesquisadoras sobre o sistema prisional, não recebem qualquer justificativa por 

parte da SEAP sobre a não aprovação do projeto a ser realizado nesta Secretaria, o que 

prejudica o avanço do conhecimento científico no campo da execução penal, 

 

PROPOMOS: justificativa por escrito, em tempo máximo de 30 dias, dos motivos do  

indeferimento do projeto de pesquisa, dando visibilidade aos critérios utilizados para a 

recusa do projeto, o que significa, no mínimo, respeito ao pesquisador e ao aprimoramento 

do conhecimento científico. 

 

                                          Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2013 

 

SECRETARIA EXECUTIVA DO FÓRUM PERMANENTE DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 


