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RELATORIO DE VISITA A HOSPITAL PRISIONAL 

Data da fiscalizacão: 18 de abril de 2013 

Unidade: Sanatório Penal 

I) INTRoDucAo 

No dia 18 de abril de 2013, a Defensoria Pdblica do Estado do Rio de Janeiro, por 

interrnédio do Ndcleo de Defesa dos Direitos Hurnanos (NUDEDH), fez-se presente no 

Sanatório Penal - Rio de Janeiro para a realizacão de visita e fiscalizacão, em 

cumprimento ao disposto no artigo 4°, incisos VII e VIII, da Lei Complementar n. 80/94 

(corn as rnodificacoes introduzidas pela Lei Complementar n. 132/2009); no artigo 179, 

caput e partgrafo 30,  JJJ, da Constituicäo do Estado do Rio de Janeiro; e no artigo 22, 

parágrafo 40,  da Lei Complementar Estadual n. 06/77, e no artigo 81-13, inciso V e 

parágrafo dnico, da Lei de Execucão Penal e artigo 2°, alInea "b", da Resolucão DPGE n. 

260, de 11.02.2004. 

Dentre as atribuiçöes dos Defensores Pdblicos em atuacão no Ndcieo de Defesa 

dos Direitos Hurnanos, destaca-se a missão de monitoramento das condicöes 

• carcerárias do Sistema Prisional no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de atuacao 

regida pela normativa interna e internacional de direitos humanos incidente na matéria e 

que prima pela fiscalizaco da situacão das pessoas privadas de liberdade, assirn como 

dos servidores que atuarn como longa manus do his puniendi estatal. 

Realizararn a atividade in loco os Defensores Pdblicos Marcelo Pedrosa e Juliana 

Mendonça, bern como Os estagiários de Direito do NUDEDH Ana Beatriz Castor e 

Carolina Monteiro. 
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Faz-se mister informar que a eguipe da Deferisoria Pdblica, em prol da realizacão 

de urna vistoria fiel ii realidade da Unidade, fotografou a visitação. 

A equipe da Defensoria Pdblica foi recepcionacla pela Diretora da Uniclade ±n 

Lucia Alvim de Medeiros, além de outros servidores do estabelecimento, os quais 

prestararn todas as inforrnacOes solicitadas e franqueararn acesso a major parte das 

dependências da carceragem. 0 acesso foi restrito a certos locals, devido ao risco de 

I contágio de 

0 objetivo da visita, dentro do Programa Monitoramento do Sisterna 

Penitenciário, consistiu em identificar Os principals problernas na referida unidade de 

sadde prisional. Desta forma, busca-se contribuir para a melhoria das condiçöes: seja no 

tocante a dignidade das pessoas privadas de liberdade, seja no que tange as condicöes de 

trabalho dos servidores all lotados. 

II) CARACTERISTICAS DA UNIDADE 

II. 1.) ASPECTO EXTERNO 

0 estabelecirnento encontra-se em Bangu, na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de 

• local de fãcil acesso, com disponibilidade de transporte pdblico. A edificação da referida 

Unidade é urn prédio de dois andares, pintado na cor branca. Aparenta bom estado de 

conservacão. A entrada é realizada por urn grande portão cinza, que cia acesso a urn 

pequeno estacionarnento. Ao chegarmos foi necessária urna prévia identificacão, corn a 

assinatura no livro de presenca para a autorização de acesso a unidade. Ha um detector 

de metal, mas não passarnos por ele. 

II. 2.) ASPECTO INTERNO 

A unidade é dividida em 12 enfermarias, das quais 11 são masculinas e uma é 

feminina. Ha ainda urn isolamento dos infectados pela tuberculose multirresistente, 

ocasionada por bactérias que não respondern a duas das principais drogas usadas no 
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tratamento, a isoniazida c rifampicina. Os infectados pea doença necessitam do 

isolamento, devido ao risco de contaminacão. A adrninistracao da unidade é situada 

no prirneiro andar do conjunto arquitetônico. 

0 mornento inicial da visita ocorreu na parte interna do prédio, onde estão as 

enfermarias. Estas possuem dimensOes que variarn de 30 a 45 m2. As enfermarias 

masculinas são arejadas e espacosas, possuindo carnas de concreto corn colchOes, 

• lençóis, cobertores, toalhas, varal, televisão, ventiladores e banheiros corn chuveiro e 

vaso sanitário. Muitas das celas estavarn vazias ou corn poucos internos, visto que o 

estabelecirnento tern capacidade para 107 pessoas e no dia as 12 enfermarias 

contavarn ao todo corn 38 pessoas, clistribuIdas entre elas. Ainda na parte interna do 

prédio, está localizado o arnbulatório, onde são realizadas as prescricOes médicas, o 

controle das medicaçoes e dos prontuários. Este ambulatório é dividido ern trés 

areas: uma sala destinada a procedimentos, como curativos e espera de transferência; 

outras destinadas a coleta de sangue, a pesagern e ao exame de rotina, valendo 

salientar que ha urn controle de consultas do paciente e estes são feitas no mInirno 

urna vez ao rnês; e por fim onde as equipes de enferrnagem preparam urn kit corn os 

medicarnentos que são entregues aos internos. Apenas o rnedicamento 

tuherculostático e supervisionado. 

Após realizada a inspecão na parte interna da edificação, a equipe da 

Defensoria se dirigiu a parte externa da unidade. 0 patio é amplo, corn uma grade 

dividindo o ambiente em duas partes, das quais uma é reservada para os hornens e a 

outra para as muiheres. Essa area separa o banho de sol dos homens do das 

rnulheres, que e feito de forrna alternada, duas vezes por semana. Ha bebedouros no 

patio. Ainda no patio, ao lado da cozinha, ha urn depósito corn vestIgios materiais, os 

quais não tern rnais uso, que segundo informacão estão aguardando para a realizacão 

do invcntãrio. A cozmha da referida unidade é organizada, espacosa, bern equipada 
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e com os funcionrios devidamente vesticlos, aparentando higiene satisfatória no 

local. 

A unidade conta corn dois laboratórios voltados para realizar os exames e 

emitir os laudos de presos de diversas unidades. Urn dos laboratOrios é destinado a 

análise de doencas infectocontagiosas e outro é destinado para a tuberculose. Neles, 

ha urn estoque de tubos para a coleta de sangue e três salas. A prirneira sala contém 

os microscOpios e e o local onde três biOlogas, formadas em técnicas de laboratório, 

trabaiharn. A segunda sala é destinada a coleta de escarro, fezes e urina dos 

pacientes. Já na terceira são feitos os procedimentos de esterilizacão e cultura. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO. CAPACIDADE. DIVISAO INTERNA. 

111.1.) ESTABELECIMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PRESOS COM 

TUBERCULOSE 

0 Sanatório Penal é destinado a receber internos de ambos os sexos, vindos de 

diversas unidades para o tratarnento da tuberculose. Ha separação dos presos por 

categorias, tal como preconiza as Regras MInirnas para Tratamento dos Inimas para 

Tratamento dos Reclusos da ONU (regra n° 08- As diferentes categorias de presos 

deverão ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes zonas 

de urn mesmo estabelecimento prisional, levando-se em consideracao seu sexo e idade, 

seus antecedentes, as razOes da detencao e o tratamento que lhes deve ser aplicado). A 

separaco tambérn é feita para os denorninados 'multirresistentes', devido ao major risco 

de contágio de outras doencas. 

111.2.) CAPACIDADE. 

A Direcão do Sanatório Penal inforrnou que a capacidade total do 

estabelecirnento e de 107 internos, no entanto, no dia da visita da Defensoria Pdblica a 

Unidade contava corn urn total de 38 internos. Logo, o nilirnero de detentos recebendo 
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tratarnento está bern abaixo da capacidade, o quo representa urna contradicão COIT1 Os 

dados do Prograrna de Controle da Tuberculose nos presIdios do Estado do Rio de 

Janeiro, Os quais apontarn a existência de urna grande quantidade de casos da doença 

notificados. Segundo o Indice, 1/3 dos novos presos tern tuberculose, já que, o grau de 

incidência da doenca nas prisöes chega a ser 66 vezes major que a media nacional. 

111.3.) DIVISAO INTERNA. PAVILHOES. CELAS. 

A parte interna da unidade possui 12 enfermarias, contendo urn total de 107 

leitos. Não foi nos informado quantos internos estão acornodados em cada enfermaria, 

no entanto, foi possIvel notar que nenhuma enfermaria estava corn sua capacidade 

maxima, e ainda, algurnas estavarn completarnente vazias. Por esta razão, em todas as 

enfermarias sobravam leitos. 

Cada enfermaria possui bartheiros, corn urn chuveiro e urn vaso sanitário. Ha 

grande entrada de luz natural e boa circulação de ar, pois as enfermaria são separadas de 

largas janelas por apenas urn corredor. 

A enfermaria ferninina fica distante da masculina e não ha contato. Nela, 

entretanto, ha menor entrada de luz natural e circulação do ar, alérn do espaco ser bern 

menor, contando corn carnas de concreto, lencol e chuveiro. No dia da visita da 

• Defensoria Pdblica 56 havia urna rnulher no local, a qual se encontrava cornpletamente 

isolada. Ela aguardava a transferência para Campos dos Goytacazes ha cerca de duas 

sernanas. Fornos informados pela direcão que ha rnuita dificuldade no deslocarnento dos 

pacientes, ja que este fica dependente do Servico de Operacoes Especiais (SOE) 

rcsponsãvel pelo transporte de presos em Barigd. 

As camas são de concreto, na cor cinza, assirn corno o chão e as grades. Urna 

das enfermarias se encontra desativada, devido a problernas hidráulicos. Fornos 

inforrnados pela direcao que as instalacoes hidráulicas se encontram em estado precário 

o apresentam problernas constantemente, cenários nada satisfatórios, principalmente por 
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e tratar de ambiente hospitalar, especializaclo no tratarnento de tuberculoso, doenças 

muitas vezes causadas por ambientes drnidos e pouco ilurninados. 

IV. SERVIçOS TECNICOS 

IV. 1.) PSIQUIATRIA. 

Não ha psiquiatras na uniclacle. 

IV. 2.) PSICOLOGIA. 

A Unidade conta corn urn psicólogo, que comparece duas vezes por sernana (na 

segunda e na sexta). Alérn do psicólogo, três estagiários de psicologia realizarn 

atividades no local. 

IV. 3.) ASSISTENCIA SOCIAL. 

Ha urna assistente social lotada na unidade, que comparece duas vezes por 

sernana, segunda e terça. 

IV. 4.) MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS. 

Ha assisténcia rnédica duas vezes por sernana, na segunda e na quinta. Os dois 

nédicos tisiologistas da unidade alternarn o atendirnento, cada urn comparecendo urna 

vez por sernana para realizar Os proceclirnentos e tratamentos necessários. São três 

enfermeiros e 24 auxiliares e técnicos de enfermagern. Ha tambérn urn dentista, que 

comparece na unidade urna vez por sernana, mais especificarnente, toda sexta-feira. 

IV. 5.) ASSISTENCIA JURIDICA. DEFENSORIA PUBLICA. ADVOGADOS. 

Segundo inforrnacOes fornecidas pela unidade, a Defensoria Püblica presta 

atendirnento aos internos urna vez por més. No entanto, este més ficou 50 dias, tendo 
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este retornado na semana anterior a nossa visita. Advogados particulares também 

comparecern frequentemente na unidade. 

IV.6.) SERVIDORES E ORGAOS ADMINISTRATIVOS. 

Atualmente, o quadro pessoal da Unidade é composto por cento e vinte e urn 

servidores, dos quais a major parte é composta por enfermeiros e auxiliares de 

enfermagern. Vale citar que ha dificuldade no fornecimento do material de escritório da . unidade, o qual muitas vezes acaba sendo comprado pelos próprios 

VII) vIsITAcAo 

A Unidade se encontra a disposicao de visitacão em quatro dias da semana, de 

forma alternada. Urna parte dos detentos possui a visita na quarta e no sábado, enquanto 

a outra parte tern a visita quinta e domingo. As visitas ocorrem no patio, das 13:00 as 

16:00 horas. E permitido aos farniliares levarem alimentos para Os internos de acordo 

corn as restricöes da SEAP. A revista ferninina é realizada por agentes ferninina. 

Dificilmente são encontradas substâncias ilIcitas na posse de farniliares. Não é permitida 

a visita por menor de 12 anos, por se tratar de arnbiente corn alto perigo de infecçao. 

Não é permitida a visita Intirna. . VIII) ALIMENTAcAo 

A alimentacão da unidade é fornecida quatro vezes ao dia, contando de café da 

manhã, almoco, lanche e jantar, a cargo da empresa "Home Bread". A alirnentação dos 

servidores também é fornecida pela mesma empresa, corn a rnesrna qualidade. 

Os farniliares estão autorizados a levar comida aos internos, desde que estejam 

dentro das normas pré-cstahclecidas. 

IX) DISCIPLINA F sEGuRANcA. 
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A seguranca do local é considerada pela Direcao corno satisfatória. A Unidade 

conta corn 16 ctrneras de seguranca funcionando e detector de metal portátil para fins de 

revista. Fomos informados pela direcão que mais 16 cameras já foram solicitadas. 

A disciplina dos presos é considerada satisfatória pela direcao da unidade, que 

informon no haver rnuitas partes disciplinares. 

coNsIDIERAcOEs GERAIS 

0 Sanatório Penal apresenta condicOes razoavelmente adequadas para o tratarnento 

da tuherculose. No entanto, dois problernas maiores puderam ser verificados. Em primeiro 

lugar ha a falta de superviso na ingestão de determinados medicarnentos, que mesmo näo 

sendo especIficos da tuberculose, não deveriam ser deixados ao puro encargo dos detentos, 

responsáveis por tomi-los no horário e dia correto. Hi uma premente necessidade que eles 

s(jam diretarnente supervisionados. 

Urn segundo aspecto problernático da unidade é a näo realização de atividades 

educacionais, nern rnesmo palestras informativas, sob o argurnento de que a doenca se 

propaga facilmente pelo ar, o que significaria urn risco aos próprios presos e funcionários. 

Nesse sentido, não ha tarnbém a presenca de biblioteca no local. Fomos informados 

pela direção clue ha urn projeto de obra para a unidade, corn a finalidade de inserir urn 

nücleo que atenda näo so a tuberculose, mas tambérn outras doenças infectocontagiosas. 

A ideia é proporcionar também urn major atendimento, com medicos de segunda a domingo, 

24 horas por cia e, para facilitar a gestao, a diretoria seria dividida em duas: diretoria médica 

(responsável pelo gerenciarnento cilnico) e a diretoria administrativa. A previso inicial da 

obra é no rnês de rnaio e o projeto prevê a substituição da equipe atual da unidade pela equipe 

da OS. 

REcoMENDAçOEs 
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Diante do conteddo deste relatório e das constatacöes verificadas pelo Ndcleo de 

Defesa dos Direitos Hurnanos (NUDEDH) da Defensoria Pdblica do Rio de Janeiro no 

INSTITUTO DE PERICIA HEITOR CARRILHO, alvitra-se a adoçäo das seguintes 

recomendacóes: 

It. Tirip1einentacio de programas culturais, sociais e profissionalizantes; 

Acesso a programas educacionais, e escola para os internos residentes; 

Acesso a insumos de higiene pessoal, em observância ao art. 11, inciso 1 c/c art. 

12, e art. 41, inciso VII, da Lei de Execucäo Penal; item 151  das Regras MInimas 

para o Tratamento dos Reclusos da ONU; PrincIpio XII.22,  dos PrincIpios e Boas 

Práticas para a Protecão das Pessoas Privadas de Uberdade nas Americas - 

Resolucão n° 1/08 da Comisso Interarnericana de Direitos Hurnanos; 

Insta1ac5o de dispositivo que permita o aguecimento da âgua para o banho dos 

internos, tudo em observância ao disposto no item 133  das Regras MInimas para 

o Tratamento dos Reclusos da ONU; PrincIpio XII.2, dos PrincIpios e Boas 

Práticas para a Protecão das Pessoas Privadas de Liberdade nas Americas - 

"kern 15, Rogi'as ONU. 5erá exigido que todos Os presos mantenham-se limpos; para este urn, ser-
lhes-ao fornecidos água e Os artigos de higiene necessrios ii sua saüde e inripeza". 
2 "PrincIpio XII.2. Terão acesso tambérn a produtos básicos de higiene pessoal e a agua para o asseio 
pessoal, conforme as condiçöes climáticas". 

"Item 13, Regras ONU. As instalaçöes de banho devero ser adequadas para que cada preso possa 
tornar banho a urna temperatura adaptada ao clima, tao frequente quanto necessário a higiene geral, 
de acordo corn a estação do ano e a região geografica, mas pelo menos uma vez por semana em urn 
clima temperado". 
I  "PrincIpio XIL2. As pessoas privadas de liberdade terSo acesso a instalaçoes sanitárias higiênicas e 
em nilirnero suficiente, que assegurem sua privacidade e digniclade. Terão acesso tambérn a produtos 
hásicos de higiene pessoal e a agua para asseio pessoal, conforme as condiçöes clirnáticas". 
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Resoluc0o n' 1/08 da Comissão Interarnericana de Direitos art. 10', 

inciso IV5, da Resolução no  14/94 do Conseiho Nacional de PolItica Criminal e 

Penitenciária; 

Melhoria da prestacão de servicos medico e odontologico, em conformiclade 

corn o art. 14 da Lei de Execucão Penal; item 22.16  das Regras MInimas para o 

S Tratamento dos Reclusos da ONU; PrincIpio X7  dos PrincIpios e Boas Práticas 

para a Protecão das Pessoas Privadas de Liberdade nas Americas - Resolucao no  

1/08 da Cornissão Interarnericana de Direitos Humanos; arts. 158  e 179  da 

Resolução no  14/94 do Conseiho Nacional de PolItica Criminal e Penitenciária; 

Melhoria da prestacão de servicos técnicos, principalmente de assistência social 

e psicologia, destacando-se flagrante desrespeito ao art. 1910  da Resoluco n° 

14/94 do Conselho Nacional de PolItica Criminal e Penitenciária; 

"Art. 10, IV, CNPCP. 0 local onde Os presos desenvolvarn suas atividades deverS apresentar: IV - 
instalaçOes condizentes, para que o preso possa tomar banho a temperatura adequada ao clima e corn 
a frequência que exigern Os princIpios bSsicos de higiene". 

"Item 22.1, Regras ONU. Cada estabelecimento penitenciário terá a sua disposição os serviços de 
pelo menos urn medico qualificado, que deverá ter certos conhecirnentos de psiquiatria" 
17  "PrincIpio X. As muiheres e meninas privadas de liberdade terSo direito de acesso a atendimento 
medico especializado, que corresponda a sua caracterIsticas fIsicas e biológicas e que atenda 
adequadamente a suas necessidades em matéria de saüde reprodutiva. Em especial, deverão dispor 
de atendimento medico ginecologico e pediãtrico." 

"Art. 15, CNPCP. A assistência a sadde do preso, de caráter preventivo curativo, cornpreenderá 
atendimento medico, psicologico, farmacêutico e odontológico". 

"Art. 17, CNPCP. 0 estabelecimento prisional destina a muiheres disporá de dependência dotada de 
material obstétrico". 
H) Art. 19, CNPCP. Ao medico cumpre velar pela sadde fIsica e mental do preso, devendo realizar 

visitas diSrias Squeles que necessitem." 
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7. Elaboraçäo de piano de seguranca (prevencão e combate) contra inc6n4i, nos 

moldes do dever de garantir a integridade psicofIsica das pessoas privadas de 

liberdade e dos servidores püblicos iotados na unidade prisional, expressarnente 

referido no PrincIpio XXIII.1.e11, dos PrincIpios e Boas Práticas para a Proteção 

das Pessoas Privadas de Liberdade nas Americas - Resolucão n° 1/08 da 

Cornissão interarnericana de Direitos Humanos. 

S. Aumento do nümero de servidores na unidade. 

0 objetivo da visita, dentro do Programa de Monitoramento dos Locais de 

Privação de Liberdade do Nücleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria 

Pübiica do Estado do Rio de Janeiro (NUDEDH - DPGE), conforme já salientado, é 

contribuir para a meihoria geral das condicOes de habitabilidade para os internos e de 

trabaiho para os servidores lotados na unidade prisional. 

Rio de janeiro, 06 de Maio de 2013. 

ifarctP rosa 
Defen;'ubhco 
Ma5 728 5 

11 Principio XXIII. Medidas para combatir la violência y  las situaciones de emergencia. "1." Medidas 
de prevención. De acuerdo corn El derecho internacional de los derechos humanos, se adoptarán 
rnedidas apropriadas y  eficazes para prevenir todo tipo de violência entre las personas privadas de 
lihertad, y entre éstas y  El personal de los estabelecirnientos. "e." establecer mecanismos de alerta 
temprana para prevenir crisis o emergências. 
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