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OBJETIVO 
Fortalecer as ações do Programa de Controle da Tuberculose 

para a População Privada de Liberdade das unidades prisionais 

(UP) do município do Recife, no período de junho de 2015 a 

junho de 2016. 

A tuberculose (TB) continua sendo um agravo com grandes 

repercussões para a saúde pública no mundo, ocorrendo 

principalmente na idade mais produtiva dos indivíduos, com 

importante impacto na morbimortalidade, especialmente nos 

segmentos mais vulneráveis da população1. A população 

privada de liberdade (PPL) está três vezes mais vulnerável ao 

adoecimento que a população geral. A doença no sistema 

prisional constitui um importante problema de saúde, a 

frequência de formas resistentes e multirresistentes são 

particularmente elevadas e estão relacionadas ao tratamento 

irregular e à detecção tardia de casos de resistência. Temos 

como A não valorização dos sintomas da doença em um 

ambiente violento, onde a preocupação com a sobrevivência é 

prioritária; a falta de recursos humanos e financeiros; a 

inadequação dos serviços de saúde e a dificuldade de acesso 

decorrente da priorização pelas autoridades penitenciárias da 

segurança em detrimento da saúde; a restrição da autonomia da 

População Privada de Liberdade (PPL) com baixa participação 

no tratamento e nas ações de prevenção, são obstáculos que 

dificultam a implementação de estratégias de controle da 

tuberculose nas Unidades Prisionais (UP)1. As alternativas para 

o enfrentamento da tuberculose nessas populações específicas 

demandam a readequação do sistema de saúde no atendimento 

desses pacientes, com redefinição de procedimentos e fluxos. 

INTRODUÇÃO 

O acolhimento e vinculação do paciente à equipe, bem como as atividades de 

educação continuada e educação em saúde, contribuíram com a identificação e 

busca dos sintomáticos, para o sucesso do tratamento, aumentando a cura e 

reduzindo os casos de abandono, para a utilização adequada dos instrumentos do 

programa de tuberculose e maior regularidade no tratamento diretamente 

observado (TDO), fortalecendo o programa e contribuindo para uma maior 

adesão, diminuição de abandono, maior índice de cura e melhora nos registros 

além de maior corresponsabilidade e compromisso por parte dos profissionais e 

usuários, estabelecendo acolhimento e vínculo. Trabalhar saúde no Sistema 

Prisional exige da equipe de saúde compromisso e persistência pois a população 

assistida vive uma realidade privada de direitos e deveres que consequentemente 

gera um sentimento de abandono e desvalorização. Percebemos que a 

tuberculose na população privada de liberdade merece atenção especial, devendo 

sempre ser discutida entre os parceiros inter e intrasetoriais (Atenção Básica, 

Vigilância epidemiológica, DST/AIDS, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria 

de Ressocialização, Organizações Sociais, Sistema Prisional), visando fortalecer 

as ações para o controle da doença e empoderamento do portador de tuberculose 

do sistema prisional. 

CONCLUSÃO 

Foram realizadas 3.146 coletas de baciloscopias, 178 casos novos de 

tuberculose notificados. Aumento do TR-HIV, de 31% (2014) para 96,3% (2016). 

A realização de cultura foi de 0(2014) para 24,2% (2016). Os contatos 

identificados e examinados em 2014 eram 0,4% e em 2016, 59,4%. Aumento da 

cura de 45,3% (2015) para 67,3% (2016) e atualização dos casos sem 

encerramento no sistema de informação de 38% (2015) para 9,2% (2016). 

Realizado 21 reuniões do GO com a participação de 470 indivíduos entre PPL e 

profissionais das UP. Instituído o Grupo Técnico de tuberculose no Sistema 

Prisional (figura 1) 
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AÇÕES CONTINGENCIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO 

PRIVADA DE LIBERDADE. RECIFE/PE.  

METODOLOGIA 

A partir do diagnóstico situacional das atividades de atenção e 

vigilância ao controle da TB nas UP, foi redefinindo 

procedimentos e fluxos de atendimento; realizado 

matriciamento para equipe de saúde e concessionados, 

implantado a busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR) 

nos pavilhões e celas, instituído monitoramento e ampliação 

da oferta de baciloscopia/Teste Rápido Molecular (TRM-TB) 

pelo laboratório municipal; intensificação da oferta do Teste 

Rápido HIV (TR-HIV); identificação e encaminhamento dos 

contatos extramuros às unidades de saúde adscritas, por 

meio de visita domiciliar; ações de educação em saúde para 

os profissionais da equipe e reeducandos, envolvendo 

parceiros do Controle Social como Pastoral Carcerária e 

Direitos Humanos e Grupos Operativos (GO) realizados 

semanalmente abordando a temática Tuberculose e outros 

temas de saúde e cidadania.  
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Figura 1. Resultados das atividades desenvolvidas nas unidades prisionais para enfrentamento 
da tuberculose, Recife – 2015/2016.   

Fonte: SESAU/GGAB/2018. 


