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RESUMO
Objetivo: Descrever a avaliação de pessoas privadas de liberdade sobre a assistência de enfermagem recebida no ambiente 
hospitalar. 
Métodos: Pesquisa qualitativa realizada em unidades de clínica médica e cirúrgica de três hospitais públicos, de capitais da 
região Nordeste do Brasil, referência em atendimento de urgência e emergência. A partir da aplicação técnica de exaustão, 
a amostra foi composta por 17 custodiados, do sexo masculino, em internação hospitalar. Para a coleta de dados, utilizou-se 
entrevistas semiestruturadas. Submeteu-se os dados à metodologia da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
Resultados: Emergiram três categorias de análise: Percepção sobre o cuidado, Protocolo de segurança e Direitos das 
pessoas privadas de liberdade. Os sujeitos relataram insatisfação na garantia dos seus direitos, especificamente quando se 
referem à autorização de visitas; descrevem a realização de cuidados com distinção e preconceitos evidentes e reconhecem 
que o uso da algema e a presença do policial penal geram uma atmosfera de medo entre os profissionais e os demais 
pacientes na ala hospitalar. 
Conclusão: A avaliação sobre a prática assistencial hospitalar é positiva embora seja evidente a necessidade de refletir sobre 
a (re)organização do processo de trabalho, afinal a qualidade da assistência de enfermagem não se refere exclusivamente 
a habilidades técnicas.

ABSTRACT
Objective: To describe the assessment of people deprived of liberty on the nursing care received in the hospital environment. 
Methods: Qualitative research carried out in medical and surgical clinic units of three public hospitals, in capitals of the 
Northeast region of Brazil, reference in urgent and emergency care. From the technical application of exhaustion, the 
sample consisted of 17 male custodians in hospital. For data collection, semi-structured interviews were used. Data were 
submitted to the content analysis methodology proposed by Bardin. 
Results: Three categories of analysis emerged: Perception of care, Safety protocol and people deprived of liberty rights. 
The subjects reported dissatisfaction with the guarantee of their rights, specifically when referring to authorization for visits; 
describe the performance of care with distinction and evident prejudices and recognize that the use of handcuffs and the 
presence of the criminal policeman generate an atmosphere of fear among professionals and other patients in the hospital 
wing. 
Conclusion: The assessment of hospital care practice is positive, although the need to reflect on the (re)organization of the 
work process is evident, after all, the quality of nursing care does not refer exclusively to technical skills.

RESUMEN
Objetivo: Describir la valoración de las personas privadas de libertad sobre los cuidados de enfermería recibidos en el 
ámbito hospitalario. 
Métodos: Investigación cualitativa realizada en unidades clínicas médico-quirúrgicas de tres hospitales públicos, en 
capitales de la región Nordeste de Brasil, referencia en atención urgente y de emergencia. A partir de la aplicación técnica 
del agotamiento, la muestra estuvo compuesta por 17 custodios masculinos en el hospital. Para la recolección de datos se 
utilizaron entrevistas semiestructuradas. Los datos fueron sometidos a la metodología de análisis de contenido propuesta 
por Bardin. 
Resultados: Surgieron tres categorías de análisis: Percepción del cuidado, Protocolo de seguridad y Derechos de las 
personas privadas de libertad. Los sujetos informaron descontento con la garantía de sus derechos, específicamente al 
referirse a la autorización de visitas; describir el desempeño de la atención con distinción y prejuicios evidentes y reconocer 
que el uso de esposas y la presencia del policía criminal generan un ambiente de miedo entre los profesionales y otros 
pacientes en el ala del hospital. 
Conclusion: La valoración de la práctica asistencial hospitalaria es positiva, si bien es evidente la necesidad de reflexionar 
sobre la (re) organización del proceso de trabajo, al fin y al cabo, la calidad de la atención de enfermería no se refiere 
exclusivamente a las habilidades técnicas.
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INTRODUÇÃO
Há um consenso internacional de que a restrição do acesso 

a cuidados de saúde adequados não deve fazer parte da pri-

vação de liberdade imposta como punição.(1) Nesse sentido, 

a Lei de Execução Penal (LEP)(2) de 1984, constituiu-se em 

um marco no que se refere às políticas sociais de saúde no 

sistema prisional do Brasil, sendo a pioneira na garantia dos 

direitos a assistência à saúde nos estabelecimentos prisio-

nais. A legislação prevê atendimento a toda a população 

prisional, seja ela provisória ou apenada. Posteriormente, a 

Constituição de 1988 reforça esse direito à medida que ins-

titui o Sistema Único de Saúde (SUS), universal e igualitário, 

assegurando a saúde como um direito social.(3)

Apesar disso, foi somente através Plano Nacional de 

Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) de 2003 que foi 

firmada a necessidade da organização de ações e serviços 

de saúde no sistema penitenciário com base nos princípios 

e diretrizes do SUS.(4) Posteriormente, em 2014, a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas 

de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) reforçou a ga-

rantia ao acesso integral ao SUS da população privada de 

liberdade, com ações conjuntas nas áreas da saúde e da 

justiça, nas esferas federais, estaduais e municipais, atra-

vés da qualificação dos profissionais e da humanização da 

atenção à saúde no sistema prisional.(5)

Na perspectiva da PNAISP, a assistência à saúde aos 

apenados constitui-se de uma articulação em rede de pro-

dução de saúde, compreendendo que a oferta de cuidado 

e promoção à saúde não se dão apenas dentro da unidade 

prisional, garantindo acesso aos serviços de urgências e 

emergências, à atenção especializada e hospitalar na rede 

extramuros.(5) 

Nesse sentido, considerando os serviços diversos exis-

tentes na rede de atenção à saúde do SUS, convém regis-

trar que enfermeiros atuam com foco principal no cuidado 

à pacientes em hospitais, unidades de saúde, clínicas, aten-

dimento a domicílio, resgate de vítimas de acidente, ges-

tão de equipes, prevenção de doenças. Os profissionais de 

enfermagem são responsáveis por grande parte das ações 

assistenciais e, portanto, encontram-se em posição privi-

legiada para reduzir a possibilidade de incidentes que atin-

gem o paciente, além de detectar as complicações preco-

cemente e realizar as condutas necessárias para minimizar 

os danos.(6)

Considerando o nível hospitalar de assistência, faz-se 

necessário pontuar algumas questões que perpassam a 

garantia da assistência à saúde da PPL e são importantes 

pontos para reflexão: segurança dos profissionais versus 

necessidades em saúde da PPL; medidas de segurança que 

podem criar desconforto e/ou medo; presença do policial 

prisional durante a assistência; e autonomia do paciente 

restrita na gestão de seus próprios cuidados de saúde.(1)

Diante de tais reflexões, e considerando a escassez de 

estudos acerca do atendimento à saúde prestado a essa 

população no âmbito da média e alta complexidade, o estu-

do objetivou descrever a avaliação de pessoas privadas de 

liberdade (PPL) sobre a assistência de enfermagem recebi-

da no ambiente hospitalar.

MÉTODOS
Estudo descritivo-exploratório com abordagem qualita-

tiva, realizado em unidades de clínica médica e cirúrgi-

ca de três hospitais públicos, localizados nas cidades de 

João Pessoa, Recife e Natal, capitais respectivamente, dos 

Estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, 

na região Nordeste do Brasil. Os serviços são hospitais de 

grande porte, integram a Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) sendo uni-

dades pactuadas como retaguarda de atendimentos de 

média e alta complexidade para pessoas privadas de liber-

dade. Todos têm uma enfermaria com a média de 4 a 6 lei-

tos, destinados a PPL, exclusivamente

Os participantes do estudo foram PPL, em internação 

hospitalar com período superior a 48 horas independente 

da razão, clínicas e/ou cirúrgicas, que cumpriam pena em 

regime fechado no sistema prisional, com idade superior a 

18 anos, com capacidade de compreensão e comunicação 

oral preservados que garantissem a participação na en-

trevista. Convém registrar que o fechamento da amostra 

não probabilística foi por exaustão uma vez que todos os 

sujeitos privados de liberdade elegíveis aceitaram partici-

par da pesquisa, não havendo registro de recusa. Assim, foi 

possível entrevistar 17 PPL, todos do sexo masculino sen-

do, 04 internos no Hospital da Paraíba, 05 no Hospital de 

Pernambuco e 08, no Hospital do Rio Grande do Norte.

A princípio, realizou-se visitas às unidades hospitalares 

para identificação das alas onde o estudo seria realizado 

e, verificação da existência de procedimentos operacionais 

padrões para assistência às PPL, considerando os protoco-

los de segurança. Posteriormente, iniciou-se a abordagem 

dos participantes do estudo para esclarecer os objetivos 

da pesquisa e, o direito de interromper a participação se 

julgasse conveniente e necessário não tendo qualquer re-

percussão na assistência recebida. Além do que, foi des-

crita a garantia de preservação da identidade, assumindo 

o compromisso ético de que nada seria divulgado com a 

identificação, sem prévia verificação do conteúdo pelo 

participante. Após aceitação e assinatura do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido, as entrevistas com du-

ração média de 40 minutos, foram realizadas à beira do lei-

to, com contenção e algemas, nas celas-enfermaria com a 

grade aberta, na presença da autoridade policial.

Para a coleta de dados, utilizou-se entrevistas semies-

truturadas, audiogravadas em aparelho MP4, com as seguin-

tes questões norteadoras: como avalia a assistência (ações? 

Procedimentos? Cuidados?) executada pela equipe de enfer-

magem para PPL quando compara com a assistência prestada 

a outros pacientes desta unidade? Quando você foi hospita-

lizado alguém informou o tempo de internação, a enfermaria 

que ficaria, as regras de visitas, normas da instituição, direitos 

do paciente? Se fosse possível como classificaria as práticas 

realizadas neste hospital? humanas ou desumanas? Por quê?

Submeteu-se os dados à metodologia da análise de 

conteúdo proposta por Bardin.(7) Assim sendo após trans-

critas, as falas foram submetidas a pré análise, com leitu-

ra flutuante do material, escolha dos textos e, em seguida, 

construção do corpus. Na sequência efetuou-se a explora-

ção do material, com codificação e posterior categoriza-

ção. Por fim, realizou-se o tratamento dos resultados, com 

análise aprofundada, orientada pelos referencias teóricos, 

e posterior interpretação. 

O estudo cumpriu os preceitos éticos do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), tendo sido iniciado após a apreciação 

do Comitê de Ética da Universidade Estadual da Paraíba-CEP/

UEPB, com aprovação sob CAAE nº 53451316.7.0000.5187.7. 

Após transcrição, o conteúdo de cada entrevista foi apre-

sentado aos participantes para conferência do teor e sentido 

textual e, quando necessário, acréscimos ou supressões pu-

dessem ser realizadas. Para a confidencialidade e privacidade 

adotou-se sistema de identificação para os hospitais, com a 

utilização do alfabeto grego (α, β, y) e, para as PPL pela letra A 

seguida de número que indica a ordem sequencial crescente 

de realização da entrevista.

RESULTADOS
Emergiram três categorias de análise: Percepção sobre o 

cuidado, Protocolo de segurança e Direitos da PPL.

Percepção sobre o cuidado
Quando questionados sobre a assistência oferecida pela 

equipe de enfermagem no cenário hospitalar, duas verten-

tes de avaliação sobre o cuidado destacaram-se: uma posi-

tiva e outra, em maior proporção, negativa. 

A parte humana do atendimento é porque a gente 

tem toda alimentação balanceada tem realmente quem 

cuide da gente, veem a gente como ser humano (βA3)

O tratamento aqui no hospital foi melhor do que na 

cadeia (αA4)

Aqui a gente chama a enfermeira e as vezes tem 

que esperar para falar somente quando elas vêm fazer 

a medicação, as vezes são seis horas esperando (αA5)

O atendimento é diferente entre presos e a popula-

ção, eles têm medo do preso (yA1)

Diz que não que tem dipirona e a gente vendo que 

tem dipirona para os outros (βA3)

Constata-se uma avaliação positiva na fala de um dos 

sujeitos que fez relação com o atendimento prestado no 

âmbito do presídio, ou mesmo associando a necessidades 

fundamentais, como alimentação.

Protocolo de segurança 
Destaca-se nessa categoria temática o uso das algemas, 

que para os sujeitos, causa constrangimento e estigma por 

parte dos profissionais. É importante conhecer as situa-

ções metafóricas desencadeadas pela presença das alge-

mas nesse ambiente, a partir de suas falas:

A gente fez coisa errada mas não tem necessidade 

de estar aqui algemado numa cama, a gente não tem 

condições de fugir (yA1)

Nos olha com uma pessoa diferente! Olha assim e 

vê que o cara está algemado e pensa que o cara é um 

monstro.” (yA3)

A enfermeira entra aqui escoltada pela polícia penal 

com medo da gente fazer algum mal a elas (αA 6)

Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade
No que se refere aos seus direitos, as falas dos apena-

dos demonstram insatisfação no que se refere referente 

ao direito à visita de familiares, condicionada à decisão 

judicial:

Eu acho isso um absurdo, o hospital não é delegacia 

nem presídio para ter que ter autorização judicial para 

receber visita. No hospital tenho direito à saúde e perco 

o direito à visita. No presídio tenho direito à visita e não 

tenho assistência à saúde. (βA1)

A questão da visita que é complicado, não estão 

deixando a gente ver ninguém, nem os familiares, eles 

vêm trazer as coisas que a gente precisa e o hospital 

não tem, e são proibidos de entrar (βA2)

Minha esposa e minha mãe não podem me visitar 

aqui na enfermaria. Cuidam do que preciso. Mas preci-

so também da minha família. É um direito. (αA4)
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DISCUSSÃO
Um serviço de saúde deve ter como imperativo ético a hu-

manização, que integra as dimensões psicológicas, bioló-

gicas, sociais e espirituais do sujeito do cuidado, a fim de 

manter sua dignidade, sendo considerada um componente 

do cuidado e, consequentemente, um componente do pro-

cesso de gestão da qualidade de saúde.(8) Dessa forma, o 

cuidado humanizado em saúde perpassa pela compreensão 

de alguns atributos básicos: ser humano, abordagem ho-

lística, sujeito do cuidado, comunicação e, essencialmente, 

relação profissional – usuário.(9) 

A percepção positiva da humanização do cuidado pres-

tado pode estar relacionada à concepção das relações 

estabelecidas dentro do ambiente carcerário, onde os ser-

viços ofertados aos presos, como alimentação e outros 

cuidados essenciais são avaliados de forma geral, em outro 

estudo,(10) como ruins, especialmente relacionados ao tra-

tamento prestado pelos profissionais, por meio de ações 

desumanizadas.

Há ainda que se considerar que as dicotomias traçadas 

entre os que estão na comunidade e os que estão atrás das 

grades levam a uma aceitação implícita de padrões mais 

baixos de atendimento dentro dos serviços de saúde.  Por 

outro lado, as PPL são vistas como “outros”, (11) e nessa ver-

tente, os discursos apontam para preconceito e discrimi-

nação na assistência prestada, priorizando os demais pa-

cientes em detrimento desse grupo, que tem os mesmos 

direitos garantidos por lei. 

Para fazer o diferencial nas relações do cuidado hu-

manizado pautados na Política Nacional de Humanização 

(PNH),(12) o atendimento no ambiente hospitalar requer que 

o profissional de saúde atue com humanização solidária e 

sensibilidade, além de ter postura correta de dignidade e de 

caráter. O cumprimento e consolidação da Política depen-

dem, dentre outros fatores, da capacitação profissional e 

de sua própria conduta ética e respeitosa.

Nesse sentido, a Enfermagem é a categoria profissional 

que mais tem aproximação com o paciente, pela caracte-

rística dos seus serviços e, portanto, ressalta-se a impor-

tância desses profissionais terem uma conduta despren-

dida para criação de vínculos, possibilitando a melhoria da 

qualidade do cuidar e uma maior visibilidade do trabalho da 

enfermagem.(13)

Independentemente de sua conduta anterior, ou dos 

motivos de seu encarceramento, às PPL devem ter garan-

tidos os mesmos direitos de usufruir de serviço de saúde 

qualificado, humanizado e resolutivo, assim como qualquer 

outro cidadão.(11) Sendo o Sistema Único de Saúde univer-

sal e igualitário, os serviços e profissionais de saúde devem 

estar preparados para assistir todos os usuários sem dis-

tinção ou discriminação.

Ao refletir sobre o papel do Ministério da Saúde na im-

plementação de ações para grupos vulneráveis, incluindo 

PPL, um estudo revelou que as tensões permanentes entre 

políticas de igualdade e políticas de equidade colocam de-

safios à garantia dos direitos à saúde destas populações.(14) 

Ressalta-se ainda que é imprescindível desenvolver iniciati-

vas de qualificação para os trabalhadores do SUS e do con-

trole social no conjunto de ações estratégicas das políticas 

de atenção integral a populações vulneráveis.

As PPL fazem parte de um segmento populacional, que 

trazem consigo a marca do estigma social, deslocando para o 

interior do ambiente hospitalar a concretização de uma forma 

de violência, ou seja, a representação do mal, do negado, do 

indesejado.  Além disso, a população carcerária é composta 

majoritariamente por pessoas negras, pobres e com baixa es-

colaridade, sendo no cenário nacional reflexo da desigualdade 

social e econômica e da repressão racista.(15)

Sobre esse aspecto, usar algemas e ser acompanhado 

por policiais uniformizados foi descrito por apenados, em 

outro estudo, como altamente estigmatizante, gerando 

emoções negativas e medos em relação ao atendimento 

hospitalar(1) e afetando negativamente o atendimento e a 

recuperação do paciente. Essa situação tem gerado impac-

to significativo no atendimento ao paciente no dia a dia em 

hospitais, nos quais a segurança e a proteção de agentes 

penitenciários, cuidadores, pacientes e visitantes se faz 

também importante.(16)

Para o Conselho Nacional de Justiça,(17) o reconheci-

mento da vulnerabilidade de certos grupos é considerado 

para determinar o nível de risco e os instrumentos de con-

tenção necessários em reconhecimento dos princípios de 

necessidade, proporcionalidade e não discriminação.

Outro aspecto a ser considerado no uso das algemas 

é a suposta violação do direito à integridade física e moral 

daquele que está sendo preso, amparado pelo artigo 5°, in-

ciso XLIX, da Constituição, que afirma que todos são iguais 

perante a lei garantindo a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, que 

ninguém será submetido a tortura nem a tratamento de-

sumano ou degradante, e que é assegurado aos presos o 

respeito à integridade física e moral.(18)

Estudo(19) revelou que, as algemas só podem ser utili-

zadas quando estritamente necessárias pelas circunstan-

cias, não podendo ser utilizadas como símbolo para des-

moralizar aqueles que são presos, principalmente quando 

em situação de vulnerabilidade. Essa é uma recomenda-

ção também do Conselho Nacional de Política Criminal e 
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Penitenciária,(20) em Resolução de junho de 2012: “não se-

jam utilizadas algemas ou outros meios de contenção em 

presos que sejam conduzidos ou permaneçam em unidades 

hospitalares, salvo se restar demonstrado a necessidade 

da sua utilização por razões de segurança, ou para evitar 

uma fuga, ou frustrar uma resistência”.

É compreensível que o uso das algemas no âmbito do 

hospital remeta a discussões acerca da segurança dos pro-

fissionais e demais pacientes/visitantes, mas há também 

que se considerar que a sua necessidade não pode ser atre-

lada ao julgamento da gravidade de seu crime. Os profissio-

nais de saúde devem estar capacitados e o ambiente deve 

estar adequado para que as algemas não sejam necessárias 

e a PPL possa receber tratamento acolhedor e humanizado, 

assim como qualquer outro cidadão.

Ao considerar a recomendação expressa da presença 

de policiais prisionais nos protocolos de segurança, para 

resguardar integridade de profissionais e demais sujeitos 

que circulam no ambiente hospitalar, durante o atendimen-

to, que efetivamente fomentará fragilidades na garantia à 

privacidade, ao sigilo e à confidencialidade das informa-

ções em saúde.(21) Nesse sentido os autores seguem desta-

cando, entretanto, iniciativas para consolidar a legislação, 

desenvolver tecnologias mais seguras, implementar cursos 

de formação ético-profissional e ampliar a participação 

social. Concluem ponderando objetivamente que a proble-

mática da privacidade tem, nesse contexto, três grandes 

dimensões passíveis de análise: a normativa, a político-cul-

tural e a tecnológica.

Apesar das lacunas, as garantias dos direitos à priva-

cidade e à confidencialidade, revelam o quão peculiar, re-

lativo e singular é esta questão, ao considerar os diversos 

cenários mundiais, bem como as singularidades dos indiví-

duos e grupos.(22)

Há ainda a se considerar que a presença protocolar re-

comendada de policiais prisionais, quer seja em unidades 

da segurança, quer a disposição em instituições distintas 

do poder público, expõe estes profissionais ao sofrimen-

to e ao adoecimento, em especial pela exposição a riscos 

psicossociais decorrentes da tensão e, a riscos biológicos 

pelo contato com doenças transmissíveis.(23) 

No referente aos direitos das PPL, têm-se que o prin-

cípio da dignidade é um valor moral intrínseco à pessoa 

humana, segundo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e, inclui os sujeitos privados de liberdade sob 

custódia do Estado. Por esta razão, PPL independente da 

sua transgressão, possuem preservados os direitos funda-

mentais das demais pessoas da sociedade, incluindo prin-

cipalmente o direito à saúde.(24)

Nesse sentido, a LEP garante o direito à assistência à 

saúde do preso fora do estabelecimento prisional, quando 

este não estiver aparelhado para promover o atendimen-

to médico necessário.(2) E, sendo assim, a PPL será enca-

minhada a um serviço hospitalar de referência do Sistema 

Único de Saúde (SUS), onde tem direito, como qualquer 

outro cidadão, a um atendimento humanizado, acolhedor e 

livre de qualquer discriminação.(25)

A Lei de Execução Penal não faz referência especifica-

mente aos direitos dos presos no ambiente hospitalar. Mas 

o Ministério da Saúde, na Carta dos Direitos dos usuários 

do SUS(25) descreve que todo cidadão tem direito ao acesso 

ordenado e organizado aos sistemas de saúde; a tratamen-

to adequado e efetivo para sua necessidade; ao atendimen-

to humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação 

que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.

Dessa forma, a visita ao preso internado em unidades de 

saúde externas dependerá de autorização do Juiz da Vara 

de Execuções Penais, observadas as peculiaridades que o 

caso requer, bem como as regras de segurança e funcio-

namento do estabelecimento. No caso do cenário deste 

estudo, os apenados só têm direito a visita um dia por se-

mana, após autorização judicial, diferente dos demais pa-

cientes. Contudo, é necessário ponderar que a condição de 

privado de liberdade segue durante a internação não sendo 

possível igualar todos no gozo de flexibilização e/ou elas-

tecimento no horário de visitas,(26) seguindo sendo nortea-

dos pela recomendação da LEP que prevê como direito do 

preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e 

amigos em dia determinados.(2)

Contudo o recente período pandêmico de COVID-19, 

revelou experiências exitosas para contornar a impossibi-

lidade de visitas, a partir da implantação rotineira de tec-

nologias de informática e telecomunicação na saúde.(27) 

Julgamos essa uma possibilidade viável para comunicação 

entre PPL e familiares, quer seja em unidades prisionais ou 

hospitalares, revelando incorporação de novas práticas e 

modos de cuidar, em saúde.

Diante desse contexto, faz-se necessário refletir so-

bre o acolhimento tão preconizado pela Política Nacional 

de Humanização (PNH) do SUS, que deve contemplar PPL 

hospitalizadas, e garantir as informações ao usuário, o 

acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre 

escolha) e os direitos dos usuários do SUS(12) e, nesse senti-

do, também considerar o papel da enfermagem nesse pro-

cesso, enquanto profissão diretamente ligada ao cuidado. 

O cuidado perpassa pelo acolhimento e pela interati-

vidade, diante da necessidade de trocas entre os envolvi-

dos, que deve considerar as necessidades do paciente, o 
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seu contexto histórico-social e o respeito a sua autonomia, 

como possibilidade singular para a obtenção de processos 

efetivos de tratamento.(27)

A escassez de estudos sobre a temática limitou o apro-

fundamento teórico. Além do que a realização em unida-

des de alta complexidade impossibilita generalizações para 

serviços diversos da rede de atenção.

O estudo permite que as instituições mantenham uma 

escuta atenta e ativa, com profundo exercício reflexivo, que 

objetive melhorar suas práticas propiciando um humaniza-

do, atendendo os princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS) de universalidade, integralidade, resolutividade e 

equidade.

CONCLUSÕES
Os sujeitos mostraram-se insatisfeitos na garantia dos 

seus direitos, especificamente quando se referem à neces-

sidade de visitas dos familiares, uma prática que faz parte 

da rotina de pacientes hospitalizados. A mesma distinção 

é percebida pelos entrevistados em relação aos cuidados 

prestados pelos profissionais, alegando discriminação e 

preconceito. Aqueles que externaram uma visão positiva 

sobre o cuidado, o fizeram em paralelo ao ambiente hostil 

do presídio. As algemas utilizadas no período de internação 

são símbolos, para as PPL, de medo e julgamento por parte 

dos profissionais de saúde. Ademais, há de se considerar 

que o seu uso também remete à violação da integridade 

física e moral dos sujeitos. Destarte, conclui-se que a ava-

liação sobre a prática assistencial hospitalar realizada pela 

equipe de enfermagem é positiva embora seja evidente a 

necessidade de refletir sobre a (re)organização do processo 

de trabalho, afinal a qualidade da assistência não se refere 

exclusivamente a habilidades técnicas envolvendo, inva-

riavelmente as dimensões da tangibilidade, confiabilidade, 

atendimento, segurança e empatia. Os resultados dessa 

pesquisa apontam para a necessidade de implementação 

efetiva da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional e 

da Política Nacional de Humanização, especialmente no que 

diz respeito à capacitação profissional e a readequação dos 

ambientes hospitalares para garantir às PPL os mesmos di-

reito que qualquer usuário do Sistema Único de Saúde.
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