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RESUMO 
 
Introdução: O alto índice de doenças crônicas e infecciosas na população 
carcerária são fatores que tornam a assistência farmacêutica um serviço a ser 
prestado nessa população. Portanto, o objetivo deste artigo é analisar e 
evidenciar os serviços de atendimento farmacêutico e verificar se existe 
profissional farmacêutico nas políticas de saúde voltadas para pessoas 
privadas de liberdade. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 
utilizando os seguintes descritores: "Sistema Prisional", "Saúde", 
"Farmacêutico" e "Assistência Farmacêutica", isoladamente ou em 
combinação, sem delimitar um intervalo de tempo. As buscas foram feitas em 
sites como: Ministério da Saúde e Conselhos Profissionais e nas bases de 
dados: Medline, Lilacs, Scielo, Scopus, Web of Science, Portal Capes e Google 
Acadêmico. Resultados e discussão: Foram analisados documentos oficiais e 
artigos científicos, entre eles: a Lei de Execução Penal (CEL) de 1984 e a 
Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no 
Sistema Penitenciário (PNAISP) de 2014. Verificamos que algumas leis e 
políticas de saúde, como a CEL, não incluem o profissional farmacêutico na 
estrutura profissional mínima do Sistema Prisional Brasileiro. No entanto, existe 
uma necessidade de farmacêutico no ciclo de assistência farmacêutica e, 
portanto, pode desempenhar um papel importante, uma vez que esta questão é 
pertinente ao seu campo. Sua participação em Equipes multidisciplinares 
podem agregar valor aos serviços e ele pode contribuir para a promoção da 
saúde no quadro mínimo de profissionais da atenção básica do sistema de 
saúde carcerário. Conclusão: Ainda existem deficiências na aplicação dos 
serviços de Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica no SPB, 
principalmente devido à falta de profissionais farmacêuticos nas equipes de 
saúde do Sistema Penitenciário, uma vez que o profissional farmacêutico tem a 
responsabilidade técnica pela execução da Assistência Farmacêutica. 

 
Palavras-chaves: Direito à Saúde, Farmacêuticos, Assistência Farmacêutica, 
Política Pública, Prisões.  
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ABSTRACT 
 
Introduction: The high rate of chronic and infectious diseases in  prisonal  
population are factors that make pharmaceutical care a service to be provided 
in this population. Therefore, the purpose of this paper to analyze and evidence 
the pharmaceutical care sevices and to verify if there is the pharmacist 
professional in health policies aimed at people deprived of their liberty. 
Methodology: This is a literature review using the following descriptors: "Prison 
System", "Health", "Pharmaceutical" and "Pharmaceutical Assistance", alone or 
in combination, without delimiting a time interval. The searches were made on 
websites such as: Ministry of Health and Professional Councils and in 
databases: Medline, Lilacs, Scielo, Scopus, Web of Science, Portal Capes and 
Google Scholar. Results and discussion: Official documents and scientific 
articles were analyzed, among them: the Criminal Execution Law (CEL) of 1984 
and the National Policy for Integral Attention of Persons Deprived of Liberty in 
the Prison System (PNAISP) of 2014.We found that some health laws and 
policies, such as the CEL, do not include the pharmacist professional in the 
minimum professional framework of the Brazilian Prison System.  However, 
there is a need for  pharmacist in the Pharmaceutical Service cycle and  thus 
can play an important, since this issue is pertinent to your field. Your 
participation in multidisciplinary teams can be add value to the services and he 
may contribute to health promotion  in the minimum framework of professionals 
in the basic care of the prison health system. Conclusion: There are still 
shortcomings in the application of Pharmaceutical Assistance and clinical 
pharmacy services in the SPB, mainly due to the  pharmacist professional lack 
in the Prison System health teams, since the pharmaceutical professional has 
the technical responsibility for the Pharmaceutical Assistance execution. 
 
Keywords: Right to Health, Pharmacists, Pharmaceutical Assistance, Public 
Policy, Prisons 
 
______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO  

O Brasil é um dos países com maior número de presos do mundo, 
chegando a ultrapassar a marca de 700 mil pessoas privadas de liberdade 
(PPL). A maioria dos estabelecimentos de aprisionamento são custodiados por 
Secretarias Estaduais de Administração Prisional e Justiça – Sistema 
Penitenciário Estadual – e, de forma alarmante, cerca de 78% destes 
encontram-se em estado de superlotação (BRASIL, 2016). 
 

Entre as questões mais críticas do Sistema Prisional Brasileiro (SPB) 
está a superlotação associada a outras adversidades como a infraestrutura 
precária, assistência à saúde insuficiente (ou inexistente), violência, dentre 
outros. Este ambiente insalubre favorece a proliferação e o contágio das mais 
diversas doenças. Outros fatores que contribuem para o agravamento da 
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saúde dos detentos incluem a má-alimentação, o sedentarismo, o uso de 
drogas e a falta de higiene (DIAS, 2016). 

 
 A realidade do SPB é incompatível com o princípio constitucional da 

dignidade humana, pois não cumpre com sua função ressocializadora, uma vez 
que direitos básicos como a saúde são negligenciados (GOES et. al., 2012). 
Pois tal fato vem de uma dupla penalização depositada na pessoa do 
condenado: a pena de prisão propriamente dita e o lamentável estado de 
saúde que ele adquire durante a sua permanência no cárcere. Conforme, 
constatado no descumprimento dos dispositivos da Lei de Execução Penal 
(LEP, 1984), a qual prevê o direito à saúde por parte do preso, como uma 
obrigação do Estado (BOCALETI, 2017). 

 
 Sendo assim, entre a assistência à saúde do preso e do internado de 

caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico 
e odontológico. Nesse panorama, o profissional farmacêutico assume papel de 
destaque, pois tem a responsabilidade técnica pela execução da Assistência 
Farmacêutica, sendo a principal ferramenta para cura, reabilitação, promoção 
da saúde e prevenção de doenças (BRASIL, 1984).   

 
 Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo analisar a inserção do 

profissional farmacêutico nas políticas em saúde voltadas para o âmbito 
prisional, à luz da legislação brasileira, assim como enfatizar a importância da 
atuação do profissional farmacêutico na aplicação dos Cuidados Farmacêuticos 
a serem disponibilizados e monitorados na comunidade privada de liberdade. 

 
METODOLOGIA  

Foi realizada uma revisão narrativa abrangendo espécies normativas e 
artigos científicos direcionados a assistência à saúde no contexto prisional, 
discutindo questões sobre a assistência farmacêutica no cenário de estudo. As 
buscas foram feitas nos sites oficiais, a saber, Ministério da Saúde, Ministério 
da Justiça e Conselhos de classe profissional, além de pesquisas em bases de 
dados de indexação primária (Medline, Lilacs, Scielo), bases de dados 
multidisciplinares (Scopus, Web of Science, Portal Capes) e o Google 
Acadêmico como ferramenta na busca por dissertações e teses. Os conceitos e 
serviços na série dos cadernos temáticos “Cuidado Farmacêutico na Atenção 
Básica” foram adotados para discutir sobre os cuidados farmacêuticos. As 
buscas foram feitas com os seguintes descritores, nos idiomas português e 
inglês, para títulos e abstracts: “Sistema Prisional”, “Saúde”, “Farmacêutico” e 
“Assistência Farmacêutica”, isolados ou de forma combinada, sem delimitar um 
intervalo temporal. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dentre os documentos oficiais analisados estão: a Lei de Execução 
Penal (LEP) de 1984, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário 
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(PNSSP) de 2003, a Resolução Nº 07 de 14 de abril de 2003 do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), a Política Nacional de 
Atenção Integral das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 
(PNAISP) e a Portaria GM/MS nº 482 de 2014. 

 
A LEP/ 1984 foi a primeira política social a garantir, legalmente, o direito 

a saúde para todas as PPL, em regime provisório ou apenada e, como já 
supracitado, também definiu que a assistência à saúde do preso deverá contar 
com o atendimento médico, odontológico e farmacêutico. Contudo, a resolução 
nº 14, de 11 de novembro de 1994 do CNPCP que tratou das Regras Mínimas 
para Tratamento dos Presos no Brasil, fixou produtos farmacêuticos apenas 
para “internação médica ou odontológica de urgência” e, além disso, restringiu 
os cuidados em saúde ao citar apenas o médico como o responsável pela 
saúde mental e física dos presos (BRASIL, 1994).  

 
A Portaria GM/MS nº 482/14, em vigor, reestruturou as Equipes de 

Saúde no Sistema Prisional (ESP) e não incluiu o farmacêutico no quadro 
mínimo de profissionais das ESP, sendo a presença deste profissional 
facultada devido à possibilidade de inclusão de outros profissionais, conforme o 
número de custodiados (BRASIL, 2014). A necessidade do farmacêutico nas 
atividades ligadas ao medicamento não é mencionada, entretanto ressalta-se a 
sua importância elencando o quadro mínimo na atenção básica do sistema de 
saúde prisional.  

 
A população prisional brasileira ainda que tenha constitucionalmente 

garantido seus direitos, em especial no que se refere à saúde, a efetivação 
total destes ainda não é uma realidade. A criação de novas políticas e a 
mudança de nomenclaturas que fazem referência aos indivíduos privados de 
liberdade não bastam para a consolidação desses direitos. Portanto, faz-se 
necessário a melhor análise da implantação e efetivação das ações previstas 
na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), bem como sobre o impacto desta na 
sociedade de um modo geral (BRASIL 2014; LERMEN et. al. 2015).  

  
CONCLUSÕES  

Os serviços que integram os Cuidados Farmacêuticos são essenciais 
para a cura e controle de enfermidades de PPL, logo possibilitam a adesão aos 
esquemas terapêuticos além de monitorar e adequar os tratamentos quando 
necessários. No entanto, ainda há falhas na aplicação da Assistência 
Farmacêutica e dos serviços de clínica farmacêutica, principalmente pela 
ausência do farmacêutico nas equipes de saúde da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional.  
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