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MATRIZ CURRICULAR - DISCIPLINAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 
 

ITEM DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 
PÁGINA 
INICIAL 

1 Abertura/Aula Inaugural 02 horas 3 

2 Relações Interpessoais no Trabalho 04 horas 4 

3 Procedimentos de Humanização do Atendimento 08 horas 15 

4 Biossegurança no trabalho prisional 06 horas 55 

5 Uso Diferenciado da Força 04 horas 75 

6 Radio comunicação 02 horas 81 

7 REnP 08 horas 87 

8 Técnicas de defesa pessoal 08 horas 90 

9 Técnicas de algemação 04 horas 96 

10 Técnicas com uso de tonfa 04 horas 109 

11 Noções de IMPO 08 horas 125 

Carga Horária Total 58 horas  
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1. ABERTURA/AULA INAUGURAL  

 
 
Prezado(a) aluno(a), 
 
Seja bem-vindo ao Curso Introdutório para Agentes de Segurança Penitenciários, certame SEAP nº 
01/2018, Sistema Prisional de Minas Gerais. 
 
A presente apostila foi elaborada em formato simples e dinâmico para que o candidato, se adapte ao 
estilo da prova a ser aplicada neste certame.  
 
FINALIDADE: 
 
O Curso Introdutório para Agentes de Segurança Penitenciários Contratados, de caráter classificatório e 
eliminatório, corresponde à quarta e última etapa do Processo Seletivo Simplificado 2018/2019, e tem 
como finalidade avaliar e capacitar os candidatos matriculados para o exercício das atribuições do cargo 
de Agente de Segurança Penitenciário, elencadas no Art. 6º da Lei 14.695, de 30 de julho de 2003. 
 
METODOLOGIA: 
 
O Curso Introdutório para Agentes de Segurança Penitenciários Contratados será realizado por turmas, 
em diferentes municípios sede das Regiões Integradas de Segurança Pública, em período letivo único, 
em horário integral, com dedicação exclusiva, em um total de 58 horas/aula, de acordo com o programa 
de disciplinas. 
 
Na elaboração da matriz curricular e do conteúdo programático, estruturados por áreas temáticas, 
foram considerados os conhecimentos, habilidades e valores básicos para o desenvolvimento das 
competências exigidas para o exercício das atividades profissionais do cargo de Agente de Segurança 
Penitenciário 
 
 A metodologia compreende aulas teóricas e práticas. 
 
O Curso Introdutório para Agentes de Segurança Penitenciários Contratados é pautado nos princípios 
educativos e no respeito à dignidade da pessoa humana, na garantia dos direitos e liberdades 
constitucionais, sendo vedada no ambiente educacional (local onde são desenvolvidas as atividades do 
curso) qualquer demonstração, conduta ou postura violenta ou discriminatória de qualquer natureza.  
Qualquer conduta aética ou incompatível com a carreira do Agente de Segurança Prisional deve ser 
coibida. 
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2. DISCIPLINA: RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO 

 
1º ENCONTRO 
 
Relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e psicologia que significa uma 
relação entre duas ou mais pessoas. Este tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está 
inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. 
 
No ambiente de trabalho, somos expostos a diferentes cenários que exigem comportamentos e 
habilidades específicas para conseguirmos lidar com pessoas de várias personalidades e 
desempenharmos as funções em situações de pressão, estresse e cobranças. 
 
O princípio da Legalidade dentro da Administração Pública restringe a atuação em aquilo que é 
permitido por lei, de acordo com os meios e formas que por ela são estabelecidos e segundo os 
interesses de toda a sociedade. 
 
O princípio da impessoalidade ou finalidade, referido na constituição de 1988 (art. 37, caput), deve 
ser entendido como aquele que princípio que vem excluir a promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos sobre as suas realizações administrativa. 
 
Transparência não é apenas disponibilizar dados, mas fazê-lo em linguagem clara e acessível a toda a 
sociedade interessada, bem como, a todos os servidores envolvidos naquela ação. 
 
QUAL A GRANDE DIFERENÇA ENTÃO? 
 
TRÊS PALAVRINHAS DIFERENCIAM O RELACIONAMENTO INTERPESSOAL DO RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL NO TRABALHO: 
 
LEGALIDADE / IMPESSOALIDADE / TRANSPARÊNCIA NO QUE FAZ  
 
Os relacionamentos de trabalho são diferenciados por dois motivos:  
 
Não escolhemos nossos colegas, chefes, clientes ou parceiros 
Precisamos funcionar bem juntos, independentemente do grau de afinidade que temos com as pessoas 
 
Lidamos com diferenças de opinião, de visão, de formação, de cultura, de comportamento... etc... etc... 
e temos de dar resultados satisfatórios 
 
COMO NÓS ESTAMOS NO TRABALHO? 
 
ALGUMAS QUESTÕES PRECISAM SER REFLETIDAS NO DIA A DIA DE FORMA A CONSEGUIRMOS 
RESPONDER ESSA PERGUNTA: 
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São elas: 
 

 Gosto do meu ambiente de trabalho 
 Existe espírito de equipe 
 Temos tratamento respeitoso 
 Há reconhecimento profissional 
 Há Condições de segurança  
 Faço o que gosto 
 Tenho autonomia e decisão nas decisões 
 Há oportunidade de crescimento profissional 
 O Clima organizacional é estruturado/confiante 
 O Salário é justo, compatível com o desempenho 
 
SE PARECE DIFÍCIL RESPONDER ESSAS QUESTÕES PENSE NESSAS: O QUE ME DESMOTIVA NO 
TRABALHO? 
 
 Falta de direção e controle 
 Desorganização 
 Falta de união e coleguismo 
 Desconfiança 
 Protecionismo 
 Discriminação 
 Liderança centralizada/individualizada 
 Liderança insegura e instável 
 Não valorização / reconhecimento do trabalho 
 Impossibilidade de expressar ideias e opiniões 
 Ausência de um bom ambiente de trabalho 

 
Quando nos conhecemos melhor, temos mais chances de entender os problemas que ocorrem no 
trabalho e buscar contribuir com aquilo que nos cabe. Uma das formas de colaborar nessa relação dia a 
dia é usar os 5 Pilares do Relacionamento Interpessoal. 
 
Você já ouviu falar deles? 
 
Entre os relacionamentos que temos na vida, os de trabalho são diferenciados por dois motivos: um é 
que não escolhemos nossos colegas, chefes, clientes ou parceiros; o outro é que, independentemente 
do grau de afinidade que temos com as pessoas do ambiente corporativo, precisamos funcionar bem 
com elas para realizar algo juntos. 
 
Esses ingredientes da convivência no trabalho nos obrigam a lidar com diferenças de opinião, de visão, 
de formação, de cultura, de comportamento... Fazer isso pode não ser fácil, mas é possível se basearmos 
nossos relacionamentos interpessoais em quatro pilares: autoconhecimento, empatia, assertividade, 
cordialidade e ética. 
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Autoconhecimento – Fundamental para administrar bem os relacionamentos, autoconhecimento 
implica reconhecer nossos traços de comportamento, o impacto que causamos nos outros e que 
comportamentos dos outros nos incomodam. Por exemplo: uma pessoa objetiva e dinâmica, que gosta 
de agir com independência e rapidez para atingir seus objetivos, pode ter conflitos na interação com um 
colega de perfil mais cauteloso e metódico, que segue regras à risca e tem um ritmo mais lento por se 
preocupar com detalhes. Porém, se pelo menos um dos dois tiver autoconhecimento, pode utilizar 
estratégias que minimizam o conflito com o outro. 
 
Empatia – Trata-se de considerar os outros, suas opiniões, sentimentos e motivações. Sem isso, não há 
como chegar a uma negociação ganha-ganha, fruto de um relacionamento equilibrado. A empatia 
também nos torna capazes de enxergar além do próprio umbigo e ampliar nossa percepção da realidade 
com os pontos de vista dos outros. Entre as várias coisas que se pode fazer para praticá-la, a mais básica 
é saber ouvir. 
 
Assertividade – Para ter relacionamentos saudáveis, não basta ouvir:  é preciso também falar, expressar 
nossas opiniões, vontades, dificuldades. É aí que entra a assertividade, a habilidade para nos expressar 
de forma franca, direta, clara, serena e respeitosa. 
 
Cordialidade – Tratar as pessoas com cordialidade é ser gentil, solícito e simpático, é demonstrar 
consideração pelo o outro de várias formas. Pode ser com o “bom dia” com que saudamos o destinatário 
de nossa mensagem de e-mail, com o ato de segurar a porta do elevador para alguém entrar ou apanhar 
do chão um objeto que o colega deixou cair. Dizer “obrigado” olhando a pessoa nos olhos, oferecer-se 
para prestar uma ajuda, cumprimentar aquele com quem cruzamos no corredor, mesmo saber seu 
nome... A cordialidade desinteressada, que oferecemos por iniciativa própria, sem esperar nada em 
troca, é um facilitador do bom relacionamento no ambiente de trabalho. 
 
Ética – Ser ético é ter atitudes que não prejudiquem os outros, não quebrem acordos e não contrariem 
o que se considera certo e justo. Podemos ter muito autoconhecimento, ser altamente 
empáticos, assertivos e cordiais, mas, se não nos conduzirmos pela ética, não conseguiremos manter 
relacionamentos equilibrados. 
 
Fortalecer esses pilares traz melhorias não só para nossas interações no trabalho, mas também para as 
de outras áreas da vida como a familiar, afetiva, social, de amizade. Vale a pena investir nisso – afinal, 
os relacionamentos são a melhor escola para o nosso desenvolvimento pessoal. 

 PARA ATINGIR OS 5 PILARES É ESSENCIAL PENSAR COMO ESTAMOS NA COMUNICAÇÃO COM OS 
COLEGAS: 
 

 Comunicar é a transmissão de um modo de pensar, de ser e de sentir 
 Requer: ver, ouvir e sentir 
 Escutar é diferente de ouvir 
 Ouça, pergunte, compreenda e, só então, dê a sua resposta 

 
O QUE É ESSENCIAL PARA ME RELACIONAR NO TRABALHO? 
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• Saber ouvir a mim mesmo e aos demais. 
• Ter Empatia com as pessoas a sua volta. Quando procuro compreender o outro me colocando 

no seu lugar, observando seu comportamento, seus sentimentos, suas ações e atitudes, no 
relacionamento com outras pessoas, dou oportunidade para que ele exponha seus 
pensamentos e sentimentos. 
 

Usar também de  comunicação não-verbal- Certamente aprender os sinais da linguagem do 
corpo remove barreiras. 
 
Aprender a observar aquelas minúcias na comunicação do seu interlocutor pode fazer com que você se 
comunique mais efetivamente. 
 
A linguagem corporal das pessoas com quem você se comunica é importantíssima para te passar o 
feedback necessário para aperfeiçoar sua comunicação. 
 
Acompanhe, nas seguintes linhas, a forma como a linguagem corporal e a psicologia relações 
interpessoais interagem.  
 
Somos seres sociais – isso é um fato – o que significa que não poderemos ter sucesso em nenhuma área 
de nossas vidas se não tivermos sucesso em nossa comunicação interpessoal, não é à toa que existe uma 
grande quantidade de estudos que relacionam o comportamento não verbal com persuasão, 
convencimento, etc. 
 

• Evitar discussões desnecessárias, fofocas, ruídos ou obstáculos ao seu trabalho 
• Pense antes de agir ou falar. 

 
2º ENCONTRO 
 
PARA ATUARMOS ATUALMENTE COM MAIS ASSERTIVIDADE DEVEMOS ENTENDER E USAR A NOSSA 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
 
“Inteligência social é a aplicação da inteligência emocional nas relações interpessoais” 
 

 Ser socialmente inteligente é possuir alto grau de empatia e de consciência social.    
 Impacta a produtividade dentro da organização e favorece a persuasão e o convencimento. 

 
A Inteligência Emocional requer que pensemos o relacionamento interpessoal como uma 
competência, essencial para conviver na vida e no trabalho, afinal, passamos mais tempo em nosso 
ambiente de trabalho, sendo essencial, pensar quais critérios fazem o melhor para todos. 
 
Segundo a Inteligência Emocional o Relacionamento Interpessoal é: 
 Competência valorizada no mundo corporativo (e social) 
 Convivência 
 Maneira pela qual as pessoas se relacionam  
 (amam, odeiam, competem, brincam, trocam favores, ajudam, lideram, ...) 
 Comportamentos verbais e não verbais (facilitam ou dificultam) 

https://vip.linguagemcorporalemfoco.com/cursolinguagemcorporal/
https://vip.linguagemcorporalemfoco.com/cursolinguagemcorporal/


                                                                                                                     

 
4ª Etapa – CI – SEAP - Página 8 de 156 

 

 Comunicação, cooperação, respeito e amizade 
 O outro é a referência para o eu 
 Passamos mais tempo no trabalho do que em outras atividades 
 
Trabalhamos pelo menos 8h/dia...1/3 de nossa vida? 
 
Inteligência Emocional é Fator de Sucesso! 
 
90% da diferença entre as pessoas que obtém grande sucesso pessoal e profissional, e aquelas com 
desempenho apenas mediano, se deve a fatores relacionados a competências comportamentais, 
mais do que às habilidades aprendidas na escola. (Daniel Goleman).  

 
Como se manter calmo e focado mesmo com tantas atividades para executar? 
 
Como ter empatia com os colegas de trabalho? 
 
Como se sentir autoconfiante para tomar decisões? 
 
Todas essas questões estão relacionadas a Inteligência Emocional, que nada mais é do que levar  
 
INTELIGÊNCIA para as suas EMOÇÕES. 
 
Segundo pesquisa realizada pelo Dr. Travis Bradberry (co-autor do best-seller Emotional Intelligence 
2.0), Inteligência Emocional é a habilidade que corresponde a cerca de 58% da nossa performance 
profissional. 
 
Por essas e outras que a Inteligência Emocional é considerada por muitos a habilidade essencial para o 
profissional do século XXI e, consequentemente, quem têm essa habilidade está se destacando no 
mercado de trabalho. 
 
A boa notícia é que essa é uma habilidade que pode (e deve) ser aprendida e exercitada. 
 
Vou apresentar 5 dicas práticas para você aplicar hoje mesmo e começar a desenvolver sua Inteligência 
Emocional imediatamente. 
 
1.RESPIRE 
Cuidado! Sua maior inimiga é a impulsividade. 
Quando agimos de forma impulsiva e respondemos aos conflitos com a primeira coisa que vem em 
nossa cabeça, a chance de nos arrependermos é muito grande. 
Portanto, não deixe suas emoções tomarem conta. Quando chegar aquela bomba por e-mail, respire, 
tome um ar – melhor demorar alguns segundos para responder do que piorar a situação ou ser mal 
interpretado. 
 
2.  OBSERVE, OBSERVE E OBSERVE 
Já parou para pensar que estamos acostumados a analisar os outros, mas, normalmente, esquecemos 
de olhar para nós mesmos? 
Então, agora é hora de inverter as coisas e dar uma de psicólogo! 
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Comece a analisar seu próprio comportamento e a forma como você age com as pessoas. Observe o 
que te tira do sério no trabalho, o que te motiva ou por que aquela pessoa te irrita. Anote tudo. 
Com o tempo você vai identificar padrões de comportamento, gatilhos que ativam suas emoções 
(positivas e negativas) e, principalmente, pontos de melhoria. 
 
3.  RESPONSABILIZE-SE POR SUAS AÇÕES 
Se você sentir que pegou pesado ou errou com alguém, peça desculpas diretamente - não ignore o 
que fez ou evite a pessoa. Se alguém fez algo que você não gostou, chame de lado e de forma gentil 
diga o que lhe incomodou. 
As pessoas geralmente estão mais dispostas a perdoar e esquecer se você faz uma tentativa sincera de 
fazer as coisas darem certo. 
Na prática, bata no peito quando foi uma atitude sua, um erro seu, assuma suas responsabilidades. A 
partir do momento que você se coloca nessa posição, gradativamente as pessoas ao seu redor vão te 
respeitar ainda mais e também começam a não sentir mais tanto medo, nem vergonha, de assumir 
suas falhas. 
 
4. EXAMINE COMO SUAS AÇÕES AFETARÃO OS OUTROS 
Se a sua ação ou decisão for afetar outras pessoas, pergunte-se: 
Como se sentirão se eu fizer isto? Eu quero este resultado? E se alguma ação for inevitável: Como 
poderei ajudar os outros a lidar com os efeitos? 
A empatia é aqui um ponto chave. 
Preocupe-se com você, com as suas decisões e com os outros. Seja aquela pessoa que todos querem 
no time. 
 
5. TENHA PACIÊNCIA E SEJA PERSISTENTE 
Todos os pontos acima não serão naturais na sua rotina de um dia para o outro, por isso você 
precisa ter paciência e ser persistente. 
Coloque lembretes no seu celular, post-it no computador e tente se lembrar de estar atento às 
oportunidades de aprendizado e melhoria. 
Com o tempo as coisas irão fluir e você começará a sentir-se muito melhor.  
 
Componentes principais da Inteligência Emocional: 
Autopercepção - Por exemplo, de acordo com a autopercepção do teórico William James em 1884, 
comportamentos exteriores, tais como “estar carrancudo” ou sentado “caído” em uma cadeira podem 
vir antes do sentimento interior que supostamente representam. Eles informam o indivíduo de suas 
próprias emoções. 
Como tal, uma das principais implicações da teoria da autopercepção é que as atitudes ou emoções 
podem ser alteradas mudando o comportamento. Dito isto, há alguma variação no modo como as 
pessoas são influenciadas por seus próprios comportamentos. 
 
Autocontrole - Autocontrole é a capacidade de controlar as emoções e os desejos, é a capacidade de 
gestão de uma pessoa para o seu futuro. Numa perspectiva behaviorista, o autocontrole corresponde 
a respostas controladoras aprendidas progressivamente além da seleção dos estímulos e suas 
contingências. 
Automotivação - é o ato de motivar a si mesmo, provocada por estímulos internos. A pessoa é o que é, 
pois encontra motivos dentro de si para alcançar seus objetivos, age de acordo com o que tem que ser 
feito. 



                                                                                                                     

 
4ª Etapa – CI – SEAP - Página 10 de 156 

 

Empatia - O estado de empatia, significa colocar-se no lugar do outro, porém sem perder nunca essa 
condição de “como se”. A empatia implica, por exemplo, em sentir a dor ou o prazer do outro como ele 
o sente e perceber suas causas como ele as percebe, porém, sem perder nunca de vista que se trata da 
dor ou do prazer do outro. Se esta condição de “como se” está presente, nos encontramos diante de um 
caso de identificação e esta só pode acontecer, se o indivíduo tiver vivido experiência semelhante a que 
está se passando. 
 
A empatia, em sua definição cognitiva, é uma habilidade sócio- emocional que 98% dos seres humanos 
possuem de reconhecer, compreender e reproduzir emoções alheias. É o canal de conexão com o outro, 
de forma que quando ativado, faz com que se consiga compreender e reproduzir suas emoções como 
se estas fossem suas, mas não as são. Diferente da compaixão, na qual a pessoa acredita fazer parte 
daquela dor. 
 
De entre as várias definições da empatia na relação médico-doente temos as seguintes: "O médico 
compreende o que o doente experimenta porque, momentaneamente, se pode identificar com ele, ou 
seja, a compreensão do médico não se baseia em algo que passa de 'fora para dentro', como se ele fosse 
um mero observador, mas sim na sua capacidade de se colocar 'na pele' do doente e de o tentar 
conhecer melhor, recorrendo ao conhecimento que tem de si próprio."  
 
De fato, quando aprendemos a conhecer e usar melhor nossa Inteligência Emocional na vida e no 
trabalho, aprendemos a parar e pensar em questões tais como: 
 
As pessoas são diferentes! 
 
Se levarmos isso a sério, os relacionamentos ficam mais fáceis, serenos, sóbrios... 
 
As pessoas não são e não pensam do nosso jeito!     
 
Mudar o mundo é impossível, então temos que optar pelo óbvio: mudar a nós mesmos.  
 
As pessoas reagem de forma diferente em uma mesma situação.     
 
Vale a pena observarmos os comportamentos 
 
Outra questão importante é aprender a usar o Comportamento Assertivo, o que é isso?  
uma pessoa assertiva não tem dificuldades para ser verdadeira com seus valores, posicionando-se de 
maneira firme e educada, sem desrespeitar os valores dos outros. O assertivo é capaz de se comunicar 
de forma madura e honesta, raramente apresentando comportamentos passivos ou agressivos. 
 
Uma das principais características de alguém que apresenta comportamento assertivo é saber dizer 
sim quando essa for a resposta mais adequada, mas também ser capaz de dizer não quando 
necessário. Uma pessoa assertiva sabe se comunicar de forma segura e passar sua mensagem sem 
manipular os outros. A autoconfiança é uma característica marcante das pessoas com 
comportamentos assertivos, que reconhecem seu potencial e sabem lidar com suas fraquezas e 
limitações sem se sentir inferior. 
 
Como ter um comportamento assertivo 
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Para desenvolver um comportamento assertivo, é preciso desenvolver sua Inteligência Emocional. 
Isso porque pessoas assertivas não deixam as emoções dominarem sua vida e, em momentos de 
pressão, sabem respirar fundo e avaliar a situação para decidir a melhor atitude a ser tomada. 
 
A forma como uma pessoa se relaciona com os outros é um reflexo da relação com ela mesma. Se você 
tem dificuldades de ser verdadeiro com seus valores, de respeitar e aceitar seus limites, reconhecer 
seus talentos e celebrar suas conquistas, provavelmente terá todas essas dificuldades com as pessoas 
que convivem com você. 
 
Nesse sentido, o autoconhecimento é a principal ferramenta para lhe ajudar a ter um comportamento 
assertivo no relacionamento interpessoal, na sua casa, no trabalho e em todos os ambientes em que 
atua. 
 
Quando sabemos um pouco mais sobre relacionamento interpessoal na vida e no trabalho, usando de 
inteligência emocional, podemos buscar alternativas para viver melhor. 
 
Algumas Alternativas: 

 Comunicação 
 Procure expressar-se adequadamente com as outras pessoas 
       Percepção 
 Observe nas outras pessoas: sensações, sentimentos... que levam à interpretação da 

realidade observada – faz parte da comunicação entender o ambiente. 
 a percepção é seletiva, através dela começamos um relacionamento, buscando no outro 

características que nos agradam.  
 Busque a melhor possibilidade em uma situação conflituosa; 
 Promova a integração dos membros de seu grupo de trabalho 
 Quando todos se conhecem e se sentem próximos, há então muita empatia.     
 Trabalhe em equipe pois compensa para os dois lados: empresa e funcionários.     
 Todos lucram: a empresa tem mais resultados e os integrantes são mais felizes 
 Só quem sai perdendo não gosta: quem não tem interesse em melhorar profissionalmente o 

grupo 

PORÉM... SEMPRE HAVERÁ SITUAÇÕES DE CONFLITO NO TRABALHO. COMO FAZER? 
1. Procure soluções, não culpados 
2. Analise a situação com calma 
3. Mantenha um clima de respeito, mesmo no calor das emoções 
4. Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e falar 
5. Seja construtivo ao fazer uma crítica 
6. Procure a solução onde todos os envolvidos possam ganhar em algo 
7. Aja sempre no sentido de eliminar os conflitos 
8. Evite preconceitos, é difícil, mas não é impossível mudar! 
9. Quando estiver errado, reconheça! Isso não diminui ninguém... 
10. Não varra os problemas para debaixo do tapete, um dia eles voltam! 

 
Vamos pensar nas dez dicas de como trabalhar em equipe? Afinal, no Sistema Prisional como em 
qualquer outro trabalho, a equipe é essencial para que o trabalho flua de forma fácil e melhor sempre. 
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“Sucesso não é uma questão de sorte ou azar. Ele é construído passo a passo e definirá o seu destino” 
O segredo da qualidade de vida e do sucesso profissional muitas vezes está nos detalhes mais simples 
do dia a dia. Precisamos sempre refletir sobre valores como humildade, respeito, generosidade e 
prudência, para melhorar a comunicação e nos ajudar a alcançar o equilíbrio do bem-estar físico e 
mental” 
Alexandre Rangel. 

 Bibliografia Drucker, Peter. O Gestor Eficaz. Editora: TLC, 2016. 

 Luz, Marcia. Construindo um Futuro de Sucesso. Editora Qualitymark, 2017. 

 Rangel, Alexandre. O que Podemos Aprender com os Gansos. Editora Original. 2016. 
 

3. DISCIPLINA: PROCEDIMENTOS DE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PRISIONAL 

 
1º ENCONTRO 
 
Introdução 

 
O material aqui consolidado foi fornecido pelas diversas áreas da Subsecretaria de 

Humanização do Atendimento e visa fornecer aos novos Agentes de Segurança Penitenciários uma visão 
da importância do Atendimento ao Indivíduo Privado de Liberdade. 
 
Diretoria de Articulação do Atendimento Jurídico 
 
Da necessidade do atendimento jurídico no Sistema Prisional 
 

Segundo a Lei 22.257/16 cabe a Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) planejar, 
organizar, coordenar e gerir a política prisional, assegurando a efetiva execução das decisões judiciais e 
privilegiando a humanização do atendimento e a inclusão social dos indivíduos em cumprimento de pena 
em Minas Gerais.  
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Para alcançar esse objetivo, a SEAP orienta-se pelas disposições constantes na Lei 7.210/84, que 

disciplina a Execução Penal no país. No capítulo II, temos disposto no art. 10 e art. 11: 
 
“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime 

e orientar o retorno à convivência em sociedade. 
 
Art. 11. A assistência será: 
 
(…) 
 
III -jurídica;” 
 
No que tange à assistência jurídica, o art. 15 assim esclareceu: 
 
Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros 

para constituir advogado. 
 
Mais adiante, o art. 41 do mesmo diploma enfatiza: 
 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
 
(…) 
 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
 
Nesse mesmo viés, a Constituição da República, instrumento máximo de nosso ordenamento, no 

capítulo atinente aos direitos e garantias fundamentais, assim dispôs: 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 
(...) 
 
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos; 
 
Pelos dispositivos destacados, que em obediência ao princípio da legalidade vinculam o 

Administrador Público, temos que a assistência jurídica é atividade que faz parte do núcleo essencial de 
direitos do indivíduo privado de liberdade, constituindo-se como dever do Estado a sua realização de 
forma satisfatória. 

 
Essa assistência, no âmbito das unidades prisionais, é exercida pelo Analista Técnico Jurídico de 

Defesa Social com formação em Direito. Esse Profissional exerce tarefas de natureza exclusiva dentro do 
Sistema Prisional do Estado.  
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Dentre as principais tarefas desempenhadas, podemos destacar que é o Analista Jurídico que 

confecciona o Informe Jurídico, documento que reúne todas as informações jurídicas e providências 
necessárias, servindo como diretriz para o Núcleo de Segurança Interna da Unidade na alocação do 
indivíduo e orientando também a gestão de vagas. Além disso, o profissional também realiza a síntese 
jurídica para a Comissão Técnica de Classificação, compondo o programa de individualização da pena, 
elemento também obrigatório do ponto de vista legal e essencial para vislumbrar a ressocialização dos 
reclusos. Nas situações onde o reeducando responde por supostos atos de indisciplina no 
Estabelecimento, o Analista Jurídico realiza a defesa perante o Conselho Disciplinar, assegurando o 
exercício do contraditório e ampla defesa, primados esculpidos em nossa Constituição que também não 
podem ser olvidados pelo Estado. A figura do profissional afeto a área jurídica ainda dá suporte à direção 
do estabelecimento. 

 
A Diretoria de Articulação do Atendimento Jurídico, órgão vinculado à Superintendência de 

Atendimento ao Indivíduo Privado de Liberdade e subordinado à Subsecretaria de Humanização do 
Atendimento, segundo o Decreto 47.087/16 têm como competência orientar, fiscalizar e gerenciar a 
assistência jurídica prestada aos indivíduos privados de liberdade, com atribuições de: 

 
I – estabelecer diretrizes relativas ao atendimento e acompanhamento jurídico dos indivíduos 

privados de liberdade nas unidades prisionais e nos hospitais de custódia da Seap e supervisionar o seu 
cumprimento; 

II – garantir a auxilio jurídico aos indivíduos privados de liberdade, por meio do atendimento 
realizado por servidores lotados nas unidades prisionais da Seap ou pela articulação com órgãos e 
entidades da administração pública ou instituições privadas e, especialmente, com a Defensoria Pública; 

III – apresentar e desenvolver ações que propiciem os meios necessários para a realização e 
melhoria dos atendimentos jurídicos; 

IV – avaliar o desempenho do exercício da atividade de assistência jurídica, com relatórios e 
visitas técnicas periódicas às unidades prisionais da Seap; 

V – revisar os procedimentos administrativos disciplinares dos indivíduos privados de liberdade 
provisórios ou definitivos; 

VI – identificar e encaminhar o indivíduo privado de liberdade com indicativos de incidente de 
insanidade mental, ou já sentenciado com medida de segurança, à Superintendência de Atenção Integral 
ao Paciente Judiciário para adoção de serviços e ações de saúde que visem ao acompanhamento integral 
e contínuo do seu tratamento. 

 
Dessa forma, a DAJ tem como objetivo ser uma referência para os Analistas Jurídicos e Diretores 

das unidades, quanto a matéria da assistência jurídica prestada aos indivíduos privados de liberdades. 
Além disso, também visa implementar formas mais eficientes no desenvolvimento deste trabalho, 
coordena a prestação jurídica e intermedeia as ações aos demais órgão de execução. Por fim, atua como 
órgão de revisão dos procedimentos administrativos disciplinares que são alvo de recurso. 
 

Fundamentos e Conceitos da Execução Penal 
 
1 – Fundamentos da Execução Penal 

 
Para entender melhor os conceitos da execução, vale pontuar alguns conceitos básicos do 

próprio direito e processo penal, vamos a eles: 
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A) Conceito de Direito Penal 
 
“O Direito Penal apresenta-se como um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a 

determinação de infrações de natureza penal e suas sanções correspondentes. (Penas e Medidas de 
Segurança)” César Roberto Bittencourt. 

 
O fato social que contrariar o ordenamento jurídico constitui ilícito cuja modalidade mais grave 

é o ilícito penal, que lesa os bens mais importantes dos membros da sociedade. 
Em linhas gerais, esse é o conceito básico. 
 
A sociedade, por meio dos representantes eleitos, determina aquilo que deve ser seguido, as 

leis, e os bens que devem ser protegidos, não violados, bem como a consequência para as violações que 
ocorrerem. O estado determina o que é crime, e quem pode ser punido pela prática. 

 
Lembrando que os bens violados não interessam apenas um indivíduo isoladamente, mas a 

sociedade como um todo. (Vide o próprio tráfico, cuja vítima é a saúde pública) 
 
Só o Estado possui a titularidade da pretensão punitiva, isto é, não podemos realizar justiça com 

nossas próprias mãos, mesmo nos casos onde o crime é de ação penal privada (como o Estupro). Quem 
pune é o Estado, na figura do poder judiciário. 

 
B) O processo (Sistema Acusatório) 
 
É a maneira como a jurisdição se manifesta. É o modo como o Estado torna concreta sua 

atuação. É o procedimento que permite a apuração do ilícito e aplicação das sanções. 
 
O Brasil adota o sistema acusatório, onde existe a divisão entre as funções de JULGAR, ACUSAR 

e DEFENDER. Este sistema se contrapõe ao sistema INQUISITÓRIO, onde uma única pessoa/órgão 
concentra essas atribuições. (Vamos ver um pouco a frente que o inquérito policial segue o sistema 
inquisitório) 

 
Todo o PROCESSO é norteado por vários, dentre os principais, (e bem conhecidos da maioria) 

podemos citar o da ampla defesa, do contraditório, do livre convencimento motivado, da imparcialidade, 
entre outros. 

 
Agora vamos a algumas características do Direito Penal. 
 
C) Algumas características do Direito Penal 
 
Como o tema é muito vasto e nosso tempo é muito curto, vou apenas listas algumas 

características relevantes do Direito Penal dentro do nosso contexto. 
 

 Possui finalidade Preventiva: 
Antes de punir o infrator, o legislador penal procura motiva-lo a não se afastar do cumprimento 

da norma, estabelecendo regras e cominando sanções, visando evitar o cometimento do crime. 
 É sancionador: 
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Porque a medida que determina quais bens serão protegidos, e há a infração à ordem jurídica, 
tem-se a cominação das sanções. O Estado tem o dever de agir, uma vez que toma conhecimento do 
fato delituoso. 

 
C) Princípios Limitativos ao Poder Punitivo Estatal 
 
O Estado, na sua atuação punitiva, deve nortear-se por diversos princípios a fim de que não 

sejam cometidos abusos e ofensa aos princípios presentes em nossa Constituição nem tão pouco aos 
acordos sobre Direitos Humanos. Dentre estes princípios, dentro da ideia de tentar sintetizar aqueles que 
são mais importantes dentro do universo do Direito Penal, podemos listar 

 
 Princípio da Legalidade 
 

O Estado só pode punir e agir de acordo com o que é determinado em Lei. Esta é a legalidade 
estrita, que se contrapõe a legalidade que os cidadãos devem obediência, que é mais ampla, onde é 
permitido fazer aquilo que a lei não veda. 

 
 Princípio da Irretroatividade da Lei Penal 
 

Outro princípio que é bem conhecido dos operadores do Direito é aquele que impede que 
uma lei seja aplicada a fato pretérito, salvo quando for para beneficiar o réu. Podemos dizer, por 
exemplo, que se uma lei, hoje, alterar a progressão do tráfico para 4/5 da pena, isso não atingirá 
aqueles que cometerem o delito até a entrada em vigor desta nova lei. 

 
 Princípio da Insignificância 
 

Segundo este princípio, o estado só atua na proteção dos bens jurídicos mais importantes. 
Também é conhecido como princípio da bagatela e visa impedir que delitos que venham a agredir bens 
insignificantes não sejam punidos. Como casos onde pessoas que não tem o que comer furtam um pão 
de uma padaria, por exemplo. 
 

 Princípio da Proporcionalidade 
Este princípio tem que ser seguido pelo operador do direito a fim de que na aplicação da pena, 

a punição seja proporcional ao delito cometido. Podemos citar por exemplo, no caso daqueles que são 
punidos no caso de tráfico, não se pode, no momento da dosimetria da pena, colocar em iguais condições 
uma pessoa que foi encontrada com “3 pinos de cocaína” e outro que seja autuado na posse de 600 kg 
da mesma droga. 

 
Em linhas gerais, encerramos a fase introdutória e passaremos agora para a análise de alguns 

conceitos presentes no dia a dia daqueles que lidam com a execução penal. 
 
O primeiro instituto que separei para conceituarmos é o da Prisão, vamos então aos tipos de 

prisão 
2) Prisões 
 
A) Prisão em Flagrante 
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A prisão em flagrante é modalidade de prisão cautelar, e a palavra “flagrante” procede do latim 
e significa aquilo que está queimando, que está em chamas, que se faz evidente naquele momento, em 
situação de atualidade. Para ocorrer, devem estar presentes os requisitos da “atualidade” e 
“visibilidade”. Segundo o Código de Processo Penal, temos que: 

 
Considera-se em flagrante delito quem: 
 
I - está cometendo a infração penal; 
II - acaba de cometê-la; 
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em 

situação que faça presumir ser autor da infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir 

ser ele autor da infração. 
 
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a 

permanência. 
 
Como o auto de prisão de flagrante deve ser encaminhado em até 24 horas para a autoridade 

judiciária para que esta delibere sobre a manutenção da prisão na forma de preventiva ou temporária, 
ou de seu relaxamento, este é o prazo máximo de duração da reclusão como flagrante. 

 
B) Prisão Preventiva 
 
A prisão preventiva é modalidade de prisão cautelar de natureza processual que decorre de 

decisão judicial, podendo ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 
e mesmo no momento da decisão de pronúncia ou da sentença penal condenatória, desde que 
presentes os requisitos legais. (Renato Marcão) 

 
Hipóteses de cabimento segundo o Código de Processo Penal 
 
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 

econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando 
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 

 
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer 

das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).  
 
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 
 
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) 

anos; 
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, 

ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal; 

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, 
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; 
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Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da 
pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 
colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a 
manutenção da medida. 

 
O art. 310 do CPP determina que ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo caso de 

relaxamento ou de conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, o juiz deverá em decisão 
fundamentada, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da 
prisão. 

 
NÃO TEM PRAZO CERTO. Irá perdurar enquanto durar a instrução penal.  
 
Temos então que a prisão preventiva será aquela que irá preponderar durante a fase de 

instrução. Quando o juiz receber a denúncia, deve verificar se é o caso de relaxamento, e não sendo, deve 
DE OFÍCIO converter em preventiva. E desde que obedecidos os princípios da razoabilidade, a prisão irá 
perdurar até o final da instrução, dificultando o argumento do excesso de prazo. 

 
Embora existam correntes no sentido de vedar a prisão antes da sentença condenatória, é 

possível encontrar na própria constituição a previsibilidade da prisão em flagrante, no seu art. 5º inciso 
LXI, rechaçando tal entendimento e conferindo legalidade as modalidades citadas. 

 
C) Prisão Temporária 
 
O STF, em julgamento do HC 102.974, assim definiu: 
 
“A prisão temporária é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade 

de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de 
determinados crimes considerados graves” 

 
A lei 7.960/89, que dispõe sobre a prisão temporária, enumerou suas hipóteses de cabimento, 

sendo: 
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao 

esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação 

penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 
a) homicídio doloso; 
b) sequestro ou cárcere privado; 
c) roubo; 
d) extorsão; 
e) extorsão mediante sequestro; 
f) estupro; 
g) atentado violento ao pudor; 
h) rapto violento; 
i) epidemia com resultado de morte; 
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j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela 
morte; 

l) quadrilha ou bando, todos do Código Penal; 
m) genocídio, em qualquer de suas formas típicas; 
n) tráfico de drogas 
o) crimes contra o sistema financeiro 
 
Apenas o Juiz, mediante pedido da autoridade policial, pode decretar a prisão temporária, após 

verificada a incidência de algum dos requisitos citados. O prazo é de 5 dias prorrogável por mais 5. E esta 
prorrogação não é automática, devendo haver posicionamento expresso do juiz neste sentido. 

 
Logo, podemos perceber que a unidade também não deveria receber este perfil de preso, dada 

a brevidade da sua estada e a grande possibilidade de sua soltura. É novamente o caso de permanecer 
nos CERESP´S.  

 
3) Inquérito X Processo X Execução 
 
A) Inquérito 
 
Segundo José Frederico Marques, Inquérito é “Atividade preparatória da Ação Penal, de caráter 

preliminar e informativo.” 
 
O inquérito segue o sistema inquisitório, o que significa que neste momento não existem 

partes, não há contradiório ou mesmo ampla defesa, bem como publicidade. 
 
Existe a atuação policial no sentido de colher o máximo de provas a fim de municiar o 

magistrado e o órgão acusatório no processo. 
 
O inquérito não é essencial à propositura da ação, do mesmo modo, o magistrado não pode 

condenar apenas com base no inquérito. 
 
Ou seja, o inquérito é um procedimento de ordem investigatória, para que sejam apurados os 

fatos e a partir daí ajuizada ação em desfavor dos envolvidos. O ministério público pode valer-se de 
outros elementos para ajuizar a ação penal e da mesma forma a autoridade judiciária para condenar. 

 
É presidido pelo Delegado de Polícia, mas é importante lembrar que outros órgãos também 

podem desenvolver esse procedimento administrativo, como nos caso das CPI´s, onde quem está a frente 
são os parlamentares, apurando ilícitos e ao final fornecendo o relatório ao ministério público para que, 
se for o caso, ajuíze a competente ação penal. 

 
Por fim vale destacar que o inquérito é dotado de indisponibilidade, que quer dizer que uma vez 

instaurado não pode ser arquivado. Ainda que ao final seja a conclusão seja da inocência do envolvido. 
Este inquérito tem que ser enviado a autoridade judiciária para que esta delibere pelo arquivamento. 

 
B) Processo 
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Processo é a sequência de atos interdependentes, destinados a solucionar um litígio, com a 
vinculação do juiz e das partes a uma série de direitos e obrigações. O processo penal serve para a 
apuração das infrações penais e a aplicação das respectivas penas. 

 
Processo é a fase de conhecimento. É quando a autoridade judiciária toma conhecimento do 

delito e busca, por meio da ação das partes, a solução do litígio.  
 
Achei importante retomar o conceito de processo mencionado anteriormente para fazer esta 

contraposição ao inquérito, e relacionarmos isto ao momento do preso dentro da unidade. Em termos 
práticos, voltando para a nossa rotina, o processo surge depois que, por meio do inquérito, o MP entende 
que possui elementos suficientes para ajuizar a ação penal em desfavor do envolvido. Ajuizada a ação, o 
juiz poderá receber ou arquivar a denúncia. Entendendo que deva receber, o feito prosseguirá até a 
sentença, que pode ser condenatória total (quando acolhe todos os elementos contidos na denúncia do 
MP) ou parcial (quando, por exemplo, a denúncia narrava mais de uma conduta considerada criminosa 
e o réu é absolvido de um de um desses enquadramentos e condenado no outro) ou mesmo absolutória, 
quando ocorre a liberação de todos os delitos. Também na sentença pode ser definida pena privativa de 
liberdade ou restritiva de direito. 

 
C) Execução 
 
A execução nasce com a sentença condenatória. Se no processo temos a fase do conhecimento, 

na execução tem-se a certeza do delito e busca-se a satisfação da pena imposta. 
 
Segundo o art. 1º da LEP temos que: A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições 

de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 
condenado e do internado. 

 
Ou seja, com a execução o preso deixa a condição de provisório para tornar-se executado. A 

partir daí haverá a definição do regime de cumprimento, dos prazos de benefícios, e conforme dito pela 
Lei de execuções penais, é possível determinar um plano de ressocialização e reintegração social do 
mesmo. 

A atuação do analista, aliás, restringe-se a fase de execução, onde podem ser feitos os pedidos, 
que não serão relacionados ao mérito, já exaurido na fase de conhecimento, mas a respeito do modo de 
cumprimento da pena. 

 
2º ENCONTRO 

 
4) Situação Jurídica do Custodiado 
Provisório X Sentenciado X Condenado  
 
Nesse momento, voltarei a explicação para termos mais práticos, na tentativa de tentar ajudar 

os profissionais que trabalham nas outras áreas. O preso provisório é aquele que acabou de ser preso, 
seja por flagrante, seja por preventiva. Na realidade, é o tipo de preso que deveria ficar encarcerado nos 
denominados CERESP´s (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) aguardando a definição de sua 
situação jurídica, o regime de cumprimento, para posterior transferência para o estabelecimento 
prisional adequado. Em virtude da crise de superlotação do sistema prisional, a unidade vem recebendo 
presos com este perfil. 
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Preso provisório é aquele que, por ter recentemente praticado algum delito, possui apenas um 
inquérito, ou processo em andamento. Não possui sentença condenatória. Ainda não possui execução, 
portanto, ainda não é possível definir seu regime de cumprimento e quando irá progredir de regime. Na 
prática, não poderemos fornecer a estes presos o famoso “atestado de pena” que é de grande valor para 
eles, pois a rigor, ainda não existe pena. Muitos desses presos acabam sendo colocados em liberdade 
rapidamente, seja por alguma medida de urgência, como habeas corpus, seja por exceder o prazo da 
prisão temporária, ou até mesmo pela retirada deles do rol de acusados pelo delito. 

 
O preso sentenciado é aquele que está respondendo a algum processo, mas que também já 

possui alguma sentença condenatória, podendo até mesmo ter alguma execução já em curso. Em muitos 
casos, a fim de facilitar a identificação dentro da unidade, ele pode até mesmo ser classificado como 
provisório, no caso, por exemplo, de ter cometido novo crime quando usufruía de benefícios no seu 
processo de execução. Isto é, estava no regime aberto e veio a delinquir, deste modo, o motivo de sua 
prisão no estabelecimento não é a sua execução, mas sim o novo crime. Contudo, há que se observar que 
neste caso o cometimento de novo crime trará implicações em sua execução, pois isto é considerado 
falta grave a gera um recálculo da pena. Dentro da unidade este perfil de preso, com processo em 
andamento e condenações pode se comportar de modo a gerar dúvida sobre a regularidade de sua 
situação dentro da unidade. É o caso do exemplo citado, de mostrar o atestado de pena no regime 
aberto, chamando a atenção e trazendo a demanda ao jurídico para providências. No entanto, quando 
o analista verifica mais atentamente a situação, percebe que o motivo de sua prisão é outro e não aquele 
alegado ao leigo. 

 
O sentenciado deve aguardar até que seus processos cheguem ao final, seja inocentando-o ou 

condenando. No último caso, a nova sentença será juntada à execução, e ocorrerá a unificação das 
penas. Esta unificação significa a soma das condenações, aplicando-se a detração daquilo que ele já 
cumpriu e recalculando seus benefícios pelo período restante. Neste momento ele deixa de ser 
sentenciado e passa a condição de condenado. 

 
O condenado é o preso que já não possui processos em andamento que podem alterar sua 

situação jurídica dentro da unidade. Ele possui apenas a execução ativa e deve cumprir até o final. Pode 
haver também a situação de um condenado ingressar na unidade com status de regime “aberto” o que, 
a priori, não condiz com o perfil de presos aqui abrigados. Isto se deve ao fato de haver o descumprimento 
das regras de monitoração eletrônica. Quando isso ocorre, segundo a LEP é uma falta grave. O 
cometimento de uma falta grave inflige a suspensão de todos os benefícios que ele eventualmente esteja 
gozando, incluindo o retorno ao cárcere, caso estivesse em regime aberto. A partir daí será providenciada 
a audiência de justificação e aguarda-se seu resultado, que pode manter o regime e ele seria solto, ou 
haveria a regressão e as datas de benefícios seriam recalculadas a partir daquilo que ainda resta a 
cumprir, além disso, os juízes têm indeferido os pedidos de novos benefícios àqueles que apresentem em 
seu atestado carcerário o cometimento de faltas graves nos últimos 12 meses, o que impede uma nova 
progressão em prazo inferior caso apesar do recálculo isso venha a ocorrer. Nos demais casos, é feito o 
acompanhamento dos condenados até que cheguem as datas de benefícios e progressão de regime. 

 
5 – Regimes 
 
A) Fechado 
O código penal assim prevê sobre os regimes 
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A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de 
detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 

 
Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima 

ou média 
 
O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. 
 
Como se verá adiante, não é apenas nesta situação que o início da pena começa no regime 

fechado. Isto porque nos casos de sentenciados reincidentes, e de acordo com as situações do delito, 
avaliadas segundo o critério do artigo 59, 61 até 75 do código penal, poderá haver a determinação do 
regime fechado em condenações inferiores a 8 anos. 

 
O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. 

O trabalho será comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações 
anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. 

 
trabalho externo é admissível no regime fechado, em serviços ou obras públicas. 
 
Aí percebemos que existe a previsão legal para que mesmo aqueles que estão no regime fechado 

trabalhem, até mesmo externamente (embora seja uma situação bem restrita). O que impede realmente 
é a falta de oportunidade de trabalho para todos. 

 
B) Semiaberto 
 
Considera-se regime semiaberto a execução da pena em colônia agricola, industrial ou 

estabelecimento similar. 
 
O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá 

desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. 
 
O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar. 
 
O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, 

de instrução de segundo grau ou superior. 
 
Dentro da nossa unidade percebemos que os condenados ao regime semiaberto com benefícios 

ficam em locais diferenciados, com menor ocupação e tem autorização para trabalhar fora do 
estabelecimento prisional, retornando só ao final do dia para repouso noturno.  

 
C) Aberto 
 
A unidade não comporta presos no regime aberto de forma regular (ou seja, aqueles que 

realmente estão usufruindo desse regime sem outro processo que exijam a reclusão em regime mais 
gravoso), mas a título de curiosidade vale citar as disposições legais sobre este regime. 
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Considera-se regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento 
adequado. 

 
Na prática, pela ausência de vagas nas casas de albergado, que são estabelecimentos menores, 

com menor vigilância sobre os presos, os juízes tem autorizado o regime de cumprimento em regime 
domiciliar com uso de monitoração (tornozeleira) eletrônica. Ficam ali definidos horários onde o preso 
tem que estar dentro de sua residência e perímetros até onde ele pode ir sem autorização. Havendo 
descumprimento dessas imposições caracteriza-se a falta grave e deflagrada fuga, devendo o 
reeducando ser recapturado para averiguação de sua situação. 

 
O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, 

cumpri-la em regime aberto. 
 
Vale reforçar que na dosimetria da pena, as circunstâncias pessoais (como reincidência, modus 

operandi, etc) podem determinar que penas nesse importe sejam inicialmente cumpridas em regime 
mais gravoso. No caso em tela, sentenciados com até 4 anos e primários iriam cumprir inicialmente no 
regime fechado. 

 
O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. 
 
O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou 

exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de 
folga. 

D) Livramento Condicional 
 
O código de processo penal é quem dispõe sobre o livramento condicional, dizendo que: 
 
O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa da liberdade 

igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que se verifiquem as condições seguintes: 
 
I - cumprimento de mais da metade da pena, ou mais de três quartos, se reincidente o 

sentenciado; 
II - ausência ou cessação de periculosidade; 
Feito por meio de exame específico; 
III - bom comportamento durante a vida carcerária; 
IV - aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; 
V - reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo. 
 
O beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a 

observância das condições a que está sujeito, comunicando, também, a sua ocupação, os salários ou 
proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que 
enfrenta. 

 
Ou seja, o livramento condicional é estágio, em regra, posterior ao regime aberto, onde o 

custodiado deixa de ser monitorado e passa e cumprir o restante da pena devendo apenas manter-se 
ocupado e prestando informações periódicas a autoridade competente. 
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Sobre o tema, vale citar alguns aspectos relevantes: 
Dentro do cumprimento de pena, caso exista o cometimento de faltas graves, conforme dito, as 

datas de benefícios são recalculadas dentro daquilo que resta, postergando sua concessão. Contudo, 
segundo súmula do STJ, a data do livramento não se altera. Deste modo, poderá haver situações onde o 
custodiado passe do regime fechado ao livramento condicional, sem que passe pelos demais regimes. 
(Desde de que cumpridos todos os requisitos legais.) Contudo, vale o entendimento do bom que deve 
haver o bom comportamento carcerário. Exemplo, cometimento de falta grave hoje, livramento 
condicional marcado para daqui a 6 meses não será concedido, pois deve haver ausência de cometimento 
de faltas graves pelo período mínimo de 12 meses. 

 
Além disso, deve-se citar também que o cometimento de novo crime, ainda que não transitada 

em julgado a sentença é motivo suficiente para suspender a possibilidade de concessão do livramento 
condicional. E no caso de reincidência em crimes hediondos haverá a perda do direito ao livramento. 

 
E) Medida de Segurança 
 
No meu ponto de vista, essa é a medida de internação mais delicada dentro do sistema de 

execução penal. É medida aplicável àqueles que são inimputáveis ou semi-inimputáveis, ou seja, àqueles 
que não tem consciência de seus atos ou que tem apenas relativa consciência. O Código Penal assim 
determina 

 
Espécies de medidas de segurança 
As medidas de segurança são: 
I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro 

estabelecimento adequado; 
II - sujeição a tratamento ambulatorial.  
 
Na prática nem sempre o condenado irá cumprir pena nestes estabelecimentos, e mesmo neles 

não há a devida estrutura e acompanhamento para tratamento destas pessoas. 
 
Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como 

crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. (no caso de semi 
inimputável, na prática, o tratamento é praticamente o mesmo) 

 
Prazo 
A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando 

enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo 
deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.  

 
Perícia médica 
A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano 

em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. 
 
Desinternação ou liberação condicional 

 A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação 
anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, prática fato indicativo de persistência de sua 
periculosidade.  



                                                                                                                     

 
4ª Etapa – CI – SEAP - Página 28 de 156 

 

 
Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, 

se essa providência for necessária para fins curativos.  
 
Ou seja, aí temos o ponto que considero muito sensível à situação. A nossa constituição 

determina que não pode haver penas de caráter perpétuo em nosso país, contudo, nos moldes como foi 
redigida a lei, condicionando a liberação ao lado do profissional, podemos ter uma pena indeterminada, 
pois poderá ser renovada de 3 em 3 anos, indefinidamente. Por outro lado, atestando-se que estas 
pessoas não estão aptas ao convívio social, o Estado se vê no direito de não colocar o restante da 
população em risco. 

 
Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido 

sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação da periculosidade. 
Consistindo a medida de segurança em internação em casa de custódia e tratamento, proceder-

se-á a exame mental do sentenciado. 
 
Aqui fica claro que a liberdade é condicionada a realização que detecte a cessação da 

periculosidade. Deste modo, na prática, iremos nos deparar com presos que estão com o livramento 
condicional vencido a 2, 3 anos, sem perspectiva de sair. 

 
6 – Tópicos Especiais 
 
Para o final da apresentação dos conceitos separei a definição daqueles que vocês devem ouvir 

inúmeras vezes durante a rotina de trabalho, e que são elementos que vão diminuir o tempo de 
cumprimento da pena, cada um a sua maneira. 

 
A) Remição 
 
A título de curiosidade, vale lembrar que remição, que tem o sentido de reparar, ressarcir, 

compensar, é diferente de remissão, que significa ato de perdoar, que não é a finalidade desse instituto. 
A LEP nos diz que: 

O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho 
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 

 
A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino 

fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - 
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho 
 
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de 

conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. 
 
Nota-se que o Estado premia aqueles que seguiram o estudo até concluir o ensino fundamental, 

médio ou superior, que é um bom incentivo para os presos se manterem na escola e procurar a 
capacitação por meio do estudo. Interessante observar que mesmo o ensino a distância, como acontece 
na nossa unidade, por meio da parceria feita junto à FEAD. A lei assim dispõe 
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As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de 

ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes. 
 
E assim como um trabalhador comum, o custodiado que estuda e trabalha, mas que por motivo 

de acidente de trabalho ficou impossibilitado de prosseguir com as tarefas, irá continuar usufruindo, 
como determinado na lei. 

 
O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a 

beneficiar-se com a remição. 
 
Por fim, dentro daquilo que é mais relevante dentro do tema, não se pode deixar de citar que a 

lei prevê que em caso de falta, o custodiado perderá parte do tempo que houve conseguido pela remição. 
 
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado 

o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. 
 
B) Detração 
 
Detrair significa “abater o crédito de”. Segundo o que dispõe no art. 42 do Código Penal, diz 

respeito ao cômputo na pena privativa de liberdade e na medida de segurança do tempo de prisão 
provisória ou administrativa e o de internação em hospital ou manicômio. 

 
Sendo matéria de competência do juízo da execução e não do juiz do tribunal ou daquele 

responsável pela condenação. 
 
Em termos práticos, é o abatimento do tempo que o preso cumpriu como provisório à pena que 

lhe for imputada em sentença. Por exemplo, se ficou 1 ano preso como provisório e sofreu uma 
condenação de 6 anos, restará para o cumprimento 5 anos a partir da sentença. 

 
C) Indulto 
 
Para fins de elucidar a figura do indulto, achei interessante colar o preâmbulo do decreto que o 

instituiu, vamos a ele: 
 
“A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, 

caput, inciso XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, acolhida pelo Ministro de Estado da Justiça, e considerando a tradição, por 
ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto às pessoas condenadas ou 
submetidas a medida de segurança e comutar penas de pessoas condenadas...” 

 
A partir daí fica bem clara a definição que encontrei no livro do Renato Marcão, se remetendo 

à Gustav Radbruch. 
 
“Como emanação da soberania do Estado, o INDULTO revela-se verdadeiro ato de clemência 

do Poder Público, consistindo em benefício concedido privativamente pelo Presidente da República.” 
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O indulto é ferramenta que PERDOA o delito a qual o condenado vinha respondendo, fornecendo 

a ele a isenção total da pena do delito. Difere da comutação, que seria um abatimento da pena, 
relevando apenas parcialmente o delito. Ambos são concedidos por meio da edição de um decreto do 
Presidente da República, que anualmente publica, enumerando uma série de requisitos que devem ser 
atingidos para poder usufruir dessas benesses. 

D) Comutação 

Comutação no latim se escreve commutatione e significa mudança, permutação ou 
substituição. Assim, comutação de pena refere-se à substituição de uma pena ou sentença mais grave 
por uma mais branda/leve. Substituição deliberada pelo Presidente da República, por meio do mesmo 
decreto do indulto, onde são enumerados uma série de requisitos para a sua concessão. 

O instituto da comutação de pena surgiu em razão da necessidade de diminuição do 
contingente prisional verificado na Resolução nº 16, do Sétimo Congresso das Nações Unidas para a 
Prevenção do Crime e Tratamento dos Delinquentes. 

Ou seja, o Governo, por meio deste instituto resolveu amenizar um pouco mais o cumprimento 
de pena daqueles presos que cometeram crimes comuns e ostentam bom comportamento carcerário, 
após terem cumprido uma quantidade da pena. 

Diretoria de Assistência à Família 
 
A Diretoria de Assistência à Família - DAF foi criada pelo Governo de Minas Gerais e está sob a 

responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Prisional, com subordinação à 
Superintendência de Atendimento ao Indivíduo Privado de Liberdade – SAIP/SUHUA/SEAP. O objetivo é 
prestar atendimento humanizado aos familiares dos indivíduos privados de liberdade do Sistema 
Prisional de Minas por meio da criação e gestão de Núcleos de Assistência à Família em microrregiões 
pré-determinadas. O primeiro NAF foi inaugurado em 30 de junho de 2011 no Centro de Belo 
Horizonte/MG e, atualmente, funciona na UAI Praça Sete. 

Nos anos de 2014 e 2015, foram criados outros seis NAF’s, que ficam nas cidades de Betim, 
Montes Claros, Uberlândia, Governador Valadares, Varginha e Juiz de Fora. A ampliação do serviço foi 
possível graças a um convênio de cooperação com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por 
meio da Superintendência de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado - UAI’s.  

A DAF é responsável pelo cadastro e credenciamento de visitantes nas unidades prisionais do 
Estado de Minas Gerais, através do respeito aos familiares dos indivíduos privados de liberdade, com 
efetivo apoio e otimização no cadastramento para visitação nas Unidades Prisionais em dias e horários 
pré-estabelecidos para garantir tal direito.  

Para assegurar o controle, autenticidade e efetivação e, para que não haja danos ou prejuízo 
aos visitantes, os cadastros são efetuados conforme o Regulamento de Normas e Procedimentos do 
Sistema Prisional, respeitando a Lei de Execuções Penais e orientações da SAIP/SUHUA/SEAP. Nesse 
sentido, criou-se as diretrizes para a implementação dos Núcleos de Assistência à Família – NAF’s.  
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3º ENCONTRO 
NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA – NAF’S 

 
Os NAF’s são Núcleos de Atendimento à Família do indivíduo privado de liberdade. Eles existem 

para prestar serviço humanizado, retirando as demandas das famílias existentes na porta da unidade 
prisional. 

Eles estão hoje em sua maioria dentro das Unidades de Atendimento Integrado - UAI’s através 
de parceria da DAF com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 
 

 FIM DAS FILAS 
 
 

 

SERVIÇOS PRESTADOS NOS NAF’S 

 Cadastro para visitação social 

 Cadastro para visitação íntima 

 Cadastro para visitação assistida 

 Emissão de atestados carcerários 

 Entrega de certidões de nascimento/casamento para egressos do sistema prisional (apenas na 
praça sete) 

 Solicitação de transferência (apenas na praça sete) 
 
Solicitação de documentos como:  

 Procuração e Reconhecimento de Paternidade; 

 Histórico Escolar; 

 Certificado de Conclusão de Curso. 
 
CADASTRO PARA A VISITA SOCIAL 
O que é? 
Cadastramento dos familiares, namorado(as) e amigo(as) para visitarem os indivíduos privados de 
liberdade nas unidades prisionais do Estado de Minas Gerais. 
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Quem pode utilizar esse serviço? 
A visita social ao indivíduo privado de liberdade poderá ser feita pelo cidadão - familiares, namorado(as) 
e amigo(as) - desde que seja comprovado o vínculo entre eles e desde que não haja impedimento para 
isso. O requerimento é feito pelo solicitante nos Núcleos de Assistência às Famílias - NAFs ou nas 
Unidades Prisionais das cidades onde não há atendimento pelo NAF. 
 
VISITA SOCIAL ASSISTIDA 
O que é? 
Cadastramento dos familiares, namorado(as) e amigo(as) para visitarem os indivíduos privados de 
liberdade nas unidades prisionais do Estado de Minas Gerais, que, por motivo de saúde, ou outras 
razões, não conseguem realizar a visita social aos finais de semana. 
OBS: É uma visita social 
Quem pode utilizar esse serviço? 
A visita assistida ao indivíduo privado de liberdade poderá ser feita pelo cidadão - familiares - desde que 
seja comprovada a impossibilidade do visitante em fazer a visita social. O requerimento é feito pelo 
solicitante nos Núcleos de Assistência à Família - NAFs ou nas unidades prisionais das cidades onde não 
há atendimento pelo NAF. 
 
VISITA ÍNTIMA 
O que é? 
Cadastramento das companheiras (os) e esposas (os) dos indivíduos privados de liberdade para visitação 
de foro íntimo nas unidades prisionais do Estado de Minas Gerais. 
Quem pode utilizar esse serviço? 
A visita íntima ao indivíduo privado de liberdade poderá ser feita pela esposa(o) ou companheira(o), 
desde que seja comprovado o vínculo entre eles (certidão de casamento, união estável registrada em 
cartório com declaração do casal, ou mesmo por meio de Declaração de União Estável com firma 
reconhecida do casal e de duas testemunhas). O requerimento é feito pelo solicitante nos Núcleos de 
Assistência às Famílias - NAFs ou nas Unidades Prisionais das cidades onde não há atendimento pelo 
NAF. 

 
Diretora de Atenção à Saúde e Atendimento Psicossocial 

Considerando o princípio da reintegração social das pessoas privadas de liberdade por meio da 
educação, do trabalho e da saúde, as ações que visam promover a saúde integral e prevenir o 
adoecimento constituem um pilar fundamental para garantir o respeito aos direitos humanos e a 
humanização do atendimento. Proteger, prevenir, assistir e recuperar são formas de assegurar a saúde, 
reduzir agravos e promover a cidadania, reconhecendo as diferenças, semelhanças e singularidades de 
indivíduos momentaneamente privados de sua liberdade. 

 
Prevenção e assistência ao usuário dependente de álcool e outras drogas no Sistema Prisional 

A prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas, assim como a assistência e o cuidado ao 
usuário dependente nas unidades é tarefa de toda a equipe prisional, e vai da área de segurança ao 
atendimento, das galerias às salas de atendimento, tendo em vista que trata-se de um problema de 
saúde pública, com causas e consequências multifatoriais. Dessa forma, é necessário que a gestão e toda 
a sua equipe esteja capacitada e engajada para lidar de forma ativa com essa questão, como parte da 
rotina da unidade prisional, uma vez que, o discernimento advindo do conhecimento sobre o uso de 
álcool e outras drogas, assim como a necessidade de uma postura assertiva e humanizada para com 
esses indivíduos, serão decisivos para o sucesso de toda a execução penal. 
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A Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas foi instituída através da Resolução 

SES/MG Nº 5.461, de 19 de outubro de 2016, e tem, entre suas diretrizes, o desenvolvimento de ações 
de intersetorialidade nas interfaces da Saúde Mental (RAPS) com outras políticas públicas, entre o 
sistema de justiça e o sistema de saúde. Além disso, a política tem como diretrizes a desconstrução da 
lógica manicomial, o fechamento progressivo e responsável dos hospitais psiquiátricos, o fortalecimento 
e a ampliação dos serviços de base territorial substitutiva aos hospitais psiquiátricos em consonância 
com os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial (MINAS GERAIS, 2016). 

 
Além da atuação direta dos profissionais da unidade prisional, é necessário que os profissionais 

e gestores das unidades prisionais atuem ativamente na captação de parceiros para realização de ações 
pontuais ou continuadas nos estabelecimentos. Os projetos devem possuir como objetivo principal 
reduzir os impactos do uso já continuo e intenso de álcool e/ou drogas, por meio de métodos voltados 
para a reabilitação e ressocialização do indivíduo privado de liberdade, assim como a prevenção do uso 
e abuso dessas substâncias. Configuram-se parceiros: profissional autônomo ou voluntário com 
experiência e/ou formação na área; associações, irmandades, entidades, fundações, organizações ou 
sociedades sem fins lucrativos, religiosas ou não; instituições de ensino (faculdades, centros 
universitários e universidades); outros órgãos e entidades da administração pública. 

 
Todo parceiro (pessoa física ou jurídica), deverá cadastrar-se previamente junto à unidade 

prisional em que se propõe a atuar, estando o início dos trabalhos condicionado à autorização formal da 
Superintendência de Atendimento ao Indivíduo Privado de Liberdade. Para conhecer os trâmites, a 
equipe poderá entrar em contato com a Diretoria de Atenção à Saúde e Atendimento Psicossocial 
através do e-mail dspsaip@seap.mg.gov.br 

 
Consolidado da Saúde 

O Consolidado da Saúde é um levantamento de dados de atendimentos e outras informações 
solicitado pela DSP mensalmente. O intuito é prover a Diretoria de informações necessárias para a 
construção de políticas públicas e tomada de decisões. Para tanto, é importante que as equipes de saúde 
tenham um controle efetivo dos atendimentos e encaminhamentos realizados para que sejam lançados 
com a máxima fidelidade possível. 

 
O envio das informações é obrigatório e o prazo para o encaminhamento será até o dia 5º dia 

útil de cada mês. Levando em consideração a importância do fornecimento das informações, 
ressaltamos que conforme previsto no artigo 95 do Regimento de Normas e Procedimentos do Sistema 
Prisional de Minas Gerais (ReNP) a Direção Geral das unidades tem por competência: 

 
XII – promover a atualização dos dados estatísticos e informações 
pertinentes aos diversos setores da unidade prisional, mantendo a 
Subsecretaria de Administração Prisional, permanentemente 
informada, visando acordos, indicadores e metas. 
(ReNP, 2016). 

 
Esclarecemos que as informações são quantitativas e devem ser fornecidas pelos profissionais 

do quadro de servidores da Secretaria de Administração Prisional lotados nas unidades prisionais. No 
caso de dúvidas, os responsáveis pelo preenchimento devem entrar em contato com a DSP no VOIP 
55650 ou pelo telefone 3915-5650. 

mailto:dspsaip@seap.mg.gov.br
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Prontuário Geral Padronizado de Saúde – PGPS, entrevista Inicial e acompanhamento do PIR 

O Prontuário Padronizado de Saúde – PGPS é o conjunto de informações e registros de 
atendimentos de saúde e psicossocial referentes ao indivíduo privado de liberdade. A Entrevista Inicial 
é o processo que servirá de base para a elaboração do parecer das áreas e, posteriormente, ao Programa 
Individualizado de Ressocialização – PIR, este que norteará todo o acompanhamento do indivíduo 
privado de liberdade e irá compor o Prontuário Geral Padronizado de Saúde – PGPS, junto às demais 
entrevistas da equipe de saúde e psicossocial. 

 
Para isso, os profissionais da saúde e psicossocial se utilizam de um roteiro de entrevista 

semiestruturada, focada em determinados aspectos da vida do sujeito, tais como: dados pessoais, 
histórico de saúde e uso de medicamentos, documentação pessoal, vínculos afetivos, histórico de saúde 
mental, uso e abuso de álcool e outras drogas, histórico transgressor, perspectiva de vida, aspectos 
psicológicos, entre outros.  

 
A classificação do condenado ou preso provisório, realizada por meio da Comissão Técnica de 

Classificação – CTC, está prevista na Lei de Execução Penal – LEP (BRASIL, 1984). Os profissionais 
elaboraram a síntese que dará origem ao Parecer da área, o qual deverá ser apresentado no momento 
da reunião da Comissão para elaboração do PIR, observando os cuidados éticos da profissão e o caráter 
confidencial de informações do sujeito. 

 
Basicamente, o parecer deve conter informações referente ao histórico do sujeito que 

justifiquem ou não sua participação em atividades laborais, educacionais e terapêuticas; tratamento 
proposto, incluido a periodicidade dos atendimentos e exames; e demais encaminhamentos como 
regularização de documentos. 

 
O acompanhamento do PIR – que tem validade de 12 meses – diz respeito ao cumprimento das 

propostas e atendimentos, e deverá ser reavaliado transcorrido esse período, ou antes, quando a equipe 
entender como necessário. 

 
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade 

 Idealizada pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída por meio 
da Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, e regulamentada pela Portaria nº 482, de 1º 
de abril de 2014, visa garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado 
integral no SUS. 
 
 A PNAISP prevê que os serviços de saúde no sistema prisional passem a ser ponto de atenção da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS, qualificando também a Atenção Básica no âmbito prisional como 
porta de entrada do sistema e ordenadora das ações e serviços de saúde pela rede.  
 

As diretrizes principais são garantir acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional 
ao cuidado integral no SUS; qualificar e humanizar a atenção à saúde no sistema prisional, por meio de 
ações conjuntas entre municípios e unidades prisionais; e atuar na interlocução entre os setores de 
saúde do Sistema Prisional e diretrizes do SUS a fim de alinhar os fluxos de atendimentos, exames e 
demais encaminhamentos. 
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Atribuições da Psicologia na unidade prisional 
Segundo o Conselho Federal de Psicologia – CFP (2016), a atuação dos profissionais de Psicologia 

nas prisões já acontece há décadas, desde a regulamentação da profissão na década de 1960. Mas, no 
sistema prisional, sua presença se fez marcante, principalmente, a partir do fim dos anos 1970 e durante 
as décadas de 1980 e 1990. 

 
O que se observa, na prática profissional e na produção acadêmica, é que, uma Psicologia 

baseada em práticas de diagnóstico e prognóstico, vem sendo questionada e aliada, de modo 
progressivo, a uma Psicologia crítica à própria existência das prisões (CFP, 2016) e que vem atuar 
prioritariamente na garantia dos direitos e da dignidade humana. 

 
Nessa perspectiva, os(as) psicólogos(as) são orientados(as) a atuar conforme as normativas 

vigentes e o código de ética da profissão, tanto que tange à redução dos agravos à saúde, quanto na 
proposta de ressocialização, assistência e avaliação na execução penal. 

 
Pode-se resumir a atribuição do(a) psicólogo(a) no sistema prisional em 03 (três) itens: 
a) Programar, executar e articular ações de atenção básica de saúde e ressocialização, através 

de atendimentos individuais e coletivos sob demanda e/ou em acordo com o planejamento, 
evolução e avaliação dos programas individuais dos privados de liberdades e pré-egressos.  

b) Atuar em parceria com a rede de atenção à saúde mental, álcool, tabaco e outras drogas do 
município e demais instituições, a fim de promover a saúde mental, o desenvolvimento 
psicossocial e prevenir o adoecimento psíquico. 

c) Analisar e descrever, por meio de técnicas, instrumentos e exames, os processos de 
desenvolvimento, cognitivos, personalidade e outros aspectos do comportamento humano, 
em conformidade com as diretrizes dos Conselhos Federal e Regional e código de ética da 
profissão, contribuindo para garantir o direito à saúde integral e reinserção social. 

 
Ademais, as responsabilidades deste profissional estão detalhadas e previstas no Regulamento 

de Normas e Procedimentos do Sistema Prisional – ReNP (2016). 

 
Atribuições da Enfermagem na unidade prisional 

Os Enfermeiros e Técnicos de enfermagem atuantes nas unidades prisionais realizam ações de 
saúde a nível de Atenção Básica, conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP, instituída pela Portaria Interministerial nº 1, de 2 
de janeiro de 2014. A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente 
na situação de saúde dos indivíduos privados de liberdade. 

 
Os profissionais de enfermagem possuem atribuições no Sistema Prisional bem definidas e 

previstas no Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais - RENP. 
Dentre as atribuições, as solicitações de escoltas externas, o acompanhamento dos indivíduos em 
atendimentos externos de saúde e a revista íntima costumam gerar conflitos entre as equipes de 
enfermagem e de segurança. Em virtude disso, esclarecemos que: 

 



                                                                                                                     

 
4ª Etapa – CI – SEAP - Página 36 de 156 

 

Solicitações de escoltas externas: o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem possuem conhecimento 
técnico-científico, de acordo com a sua formação, para avaliar a situação de saúde de um indivíduo 
privado de liberdade e identificar se há ou não a necessidade de encaminhá-lo a um atendimento 
externo de saúde.  
 
Acompanhamento dos indivíduos em atendimentos externos de saúde: a definição dos profissionais de 
enfermagem que assistirão as pessoas privadas de liberdade durante o transporte cabe ao Enfermeiro, 
pois a ele compete o planejamento da assistência de enfermagem, a organização e a direção das 
atividades técnicas e auxiliares.  
 

O profissional de enfermagem não possui obrigatoriedade ética e legal de acompanhar a pessoa 
privada de liberdade no transporte quando a finalidade for a realização de procedimentos eletivos de 
saúde (hemodiálise, exames, procedimentos de atenção básica devido a ausência de recursos na 
unidade e outros que não oferecem risco a saúde) e consultas eletivas (consultas previamente 
agendadas). Ao mesmo tempo, torna-se imprescindível que o profissional de enfermagem confeccione 
relatório com informações de saúde do indivíduo para subsidiar a assistência do profissional de saúde 
do serviço externo, encaminhando-o juntamente com o prontuário. 

 
A ocorrência de agravos à saúde de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, 

psiquiátrica, entre outras que possam causar sofrimento, sequelas ou mesmo a morte, devem ser 
realizadas em ambulância pelo enfermeiro, profissional com capacidade de tomar decisões imediatas, 
realizar cuidados de maior complexidade técnica e à pacientes graves com risco de vida. Nesses casos, 
espera-se que o Enfermeiro realize a avaliação primária ainda na unidade prisional e as intervenções de 
enfermagem que auxiliem na melhora do quadro clínico apresentado pelo indivíduo. Caso a unidade 
prisional não disponha de ambulância, enfermeiro ou equipe de segurança disponível para concretizar 
o transporte da pessoa privada de liberdade, recomendamos que seja acionado o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) objetivando conectar as vítimas aos recursos que elas 
necessitam com a maior brevidade possível. 
 
Revista íntima: nos casos em que haja necessidade de revista íntima pelo profissional de saúde, a DSP 
orienta que o indivíduo privado de liberdade seja encaminhado ao serviço de saúde mais próximo da 
unidade prisional. 

Pedidos e Controle de Medicamentos 
Nas unidades prisionais que dispuserem do Farmacêutico, o mesmo deverá: 
a) Realizar o pedido trimestral/emergencial e o controle dos medicamentos e materiais médico-
hospitalares no sistema SIAD; 
b) Realizar o controle do estoque e o armazenamento dos medicamentos e materiais médico-
hospitalares na farmácia da unidade prisional; 
c) Separar os medicamentos por indivíduo privado de liberdade, conforme a prescrição médica, 
e entregar à equipe de enfermagem para administração. 
 
Nas unidades prisionais que não dispuserem do Farmacêutico: 
a) O almoxarife ou o servidor responsável pelo almoxarifado deverá realizar o pedido 
trimestral/emergencial e o controle dos medicamentos e materiais médico-hospitalares (entrada 
e saída) no sistema SIAD, a partir das informações oferecidas pelo Enfermeiro ou Técnico de 
Enfermagem (na ausência do Enfermeiro) através do mapa de consumo; 
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b) O enfermeiro deverá realizar o controle do estoque e o armazenamento dos medicamentos e 
materiais médico-hospitalares e preencher o mapa de consumo. Esse mapa deverá ser entregue 
ao almoxarife ou responsável pelo almoxarifado após o preenchimento, visando subsidiar o 
controle no SIAD; 
c) Para os pedidos trimestrais ou emergenciais, o Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem (na 
ausência do enfermeiro) deverá listar o quantitativo dos medicamentos necessários e entregar 
ao almoxarife ou responsável pelo almoxarifado, o qual deverá realizar o pedido no sistema SIAD; 
d) Para os medicamentos controlados, o Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem (na ausência do 
enfermeiro) deverá reunir as prescrições médicas válidas e encaminhar ao Farmacêutico da RISP 
responsável pela análise e liberação dos fármacos de sua unidade prisional. 

 
Considerações: 
- O almoxarife ou o responsável pelo almoxarifado realizará exclusivamente o controle no 
sistema SIAD e utilizará para isso somente as informações oferecidas pelo Enfermeiro ou Técnico 
de Enfermagem (na ausência do enfermeiro). 
- O preenchimento adequado do mapa de consumo pelo Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem 
(na ausência do enfermeiro) é imprescindível para o controle dos medicamentos e materiais 
médico-hospitalares da unidade prisional, evitando a falta/excesso desses insumos e o pedido 
indevido. 
- O Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem (na ausência do enfermeiro), ao realizar o controle do 
estoque dos medicamentos e materiais médico-hospitalares, deve se atentar para os prazos de 
validade desses insumos, acompanhando-os rigorosamente. 
- Demais orientações sobre medicamentos e materiais médico-hospitalares constam no tópico 
da Farmácia. 
 

Entrega de medicamentos nos pavilhões 
A entrega dos medicamentos orais nos pavilhões aos indivíduos privados de liberdade poderá: 
a) Ser realizada pelos profissionais de enfermagem respeitando o Parecer Nº 71 de 15 de junho 
de 2016 do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, ou seja, deverá ocorrer sem a 
obrigatoriedade legal e somente se o profissional dispuser de segurança adequada. 
b) Ser realizada pelo Agente de Segurança Penitenciário, conforme Artigo 205, inciso XXXVI, do 
Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais (ReNP) e Decreto 
43.960/2005, Artigo 2º, inciso XII, que estabelece as atribuições do Agente de Segurança 
Penitenciário. 

 
Considerações: 
- O preparo das medicações e a identificação das mesmas é atribuição exclusiva da equipe de 
enfermagem. 
- Os atendimentos/procedimentos de enfermagem deverão ser realizados no ambulatório, com 
exceção dos casos de urgência/emergência. 
- As medicações injetáveis somente deverão ser administradas no ambulatório pelo profissional 
de enfermagem competente. 

 
Unitarização e Dispensa de medicamentos 

A unitarização de doses refere-se a uma quantidade ordenada de medicamentos com forma e 
dosagens prontas para serem ministradas ao paciente de acordo com a prescrição médica, num certo 
período de tempo.  
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Isso ocorre a partir da subdivisão da embalagem de um medicamento em partes individualizadas, 

suficientes para atender ao tratamento clínico prescrito ou às necessidades terapêuticas do consumidor 
e usuário de medicamentos. A embalagem que pode ser fracionada, chamada de embalagem primária 
fracionável, é especialmente desenvolvida pelo fabricante e aprovada pela Anvisa para essa finalidade. 
Ela vem acondicionada em uma embalagem externa, chamada de embalagem original para fracionáveis, 
facilmente identificada pela inscrição “EMBALAGEM FRACIONÁVEL”, na cor vermelha.  

 
- Horários das dispensações: O medicamento deverá ser dispensado nos horários prescritos a fim de 
evitar a permanência de grandes quantidades de medicamentos junto aos privados de liberdade, uso 
indevido por preso o qual não foi prescrito o medicamento, bem como o livre comércio dos mesmos. 
Toda a medicação prescrita deverá ser dispensada junto ao paciente por profissionais de saúde ou 
Agentes de Segurança Penitenciário – ASPS, e nunca pelos presos que executam atividades de faxina. 
 

Para um melhor controle da dispensação de medicamentos, a unidade prisional deverá adotar o 
uso de livro controle ou modo de planilha contendo nome do reeducando, ala/cela, posologia e tempo 
de tratamento.  

 
- Formulário de recusa de medicamento: O preso que porventura se recusar a um tratamento tido como 
necessário pelo médico, deverá apresentar formalmente sua negação, através da assinatura do Termo 
de recusa, assumindo assim os riscos dessa decisão. 
 

Distribuição de preservativos 
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PNAISP foi 

instituída tendo em vista a necessidade da implantação de ações e serviços, consoantes com as políticas 
do SUS e diretrizes de Atenção Básica, proporcionando uma atenção integral, resolutiva, contínua e de 
qualidade às necessidades de saúde da população privada de liberdade no sistema prisional. 

 
Dentre as inúmeras ações de saúde que ocorrem no âmbito da Atenção Básica, a vigilância, a 

prevenção e controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), do HIV/Aids e das Hepatites 
virais contribuem para diminuir a vulnerabilidade no contexto do sistema prisional e melhorar a 
qualidade da atenção à saúde prestada aos indivíduos. 

 
As IST’s são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. São transmitidas 

principalmente por meio do contato sexual (oral, vaginal e anal) sem o uso de camisinha com uma pessoa 
que foi infectada. Daí a importância de prevenir as IST’s através do uso de preservativos, uma vez que 
podem existir períodos sem a presença de sintomas ou o quadro pode se manter assim durante toda a 
vida, a exemplo da infecção pelo HPV e o vírus do Herpes, detectadas por meio de exames laboratoriais. 

 
A Aids é causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), o qual compromete o sistema 

imunológico. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter Aids. Há muitos soropositivos que vivem anos sem 
apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas 
relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho 
durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Já as 
Hepatites virais, caracterizadas pela inflamação do fígado, causadas pelos vírus B, C e D podem também 
ser contraídas por meio do sexo desprotegido e compartilhamento de objetos que furam ou cortam. 
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Por esse motivo, a Diretoria de Atenção à Saúde e Atendimento Psicossocial determina a 

distribuição de preservativos para toda a população privadas de liberdade. Orientamos a distribuição 
de oito preservativos/privado de liberdade/mês, e sempre que: 
- For solicitado; 
- Houver visita íntima; 
- For realizada a Campanha Educativa de Saúde sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis. 

 
Ressaltamos que, a não distribuição dos preservativos configura-se na privação do direito a saúde 

do privado de liberdade. Direito este, que é garantido pela Constituição Federal de 1988, seção II da 
saúde em seu Art. 196 que traz em seu texto: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Assim, 
o não cumprimento desta ação poderá acarretar prejuízo para a saúde do indivíduo. 

 
Portanto, a entrega dos preservativos deve ser realizada durante o acolhimento inicial, 

garantindo que todos os privados de liberdade admitidos recebam, no mínimo, a quantidade de 
camisinhas estabelecida por mês. 

 
A DSP conta com os diretores das unidades prisionais, equipes de segurança e profissionais de 

saúde na concretização da distribuição dos preservativos, visando à garantia do direito dos privados de 
liberdade à promoção da saúde e prevenção de agravos. 
 

Atribuições dos Médicos nas unidades prisionais 
Profissional responsável por participar de todos os atos pertinentes ao exercício da medicina, 

aplicando métodos aceitos e reconhecidos cientificamente. Desempenham tarefas que envolvem a 
aplicação de conhecimentos especializados de medicina como: realizar pedido de exames laboratoriais, 
prescrever medicações, emitir diagnóstico e realizar ações de atenção básica aplicando recursos de 
medicina preventiva e/ou terapêutica para promover a saúde e o bem-estar da população prisional. 

 
Atribuições do Serviço Social na unidade prisional 

O Serviço Social, profissão inserida no campo sócio jurídico atuante na garantia dos direitos 
humanos dos indivíduos privados de liberdade no sistema prisional, está vinculado à promoção e 
assistência em saúde que visam assegurar aos sentenciados o direito básico de acesso à saúde.  

 
É importante salientar, que o Serviço Social está legitimado pela Constituição Federal de 1988 

e Lei de Execução Penal nº 7. 210/84 que prevê em seu artigo 22 “Assistência Social que tem por 
finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade” uma vez que o artigo 
23 incumbe ao serviço de Assistência Social: 

 
Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social: 
I - conhecer os resultados dos diagnósticos e exames; 
II - relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e 
as dificuldades enfrentados pelo assistido; 
III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas 
temporárias; 
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IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a 
recreação; 
V - promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da 
pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; 
VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da 
previdência social e do seguro por acidente no trabalho; 
VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do 
internado e da vítima. 
(Lei de Execução Penal nº 7. 210/84) 

 
Nessa perspectiva, os profissionais do Serviço Social para que possam efetivar o trabalho dentro 

dos estabelecimentos prisionais, faz-se necessário que suas atribuições estejam em consonância com o 
Código de Ética Profissional, diretrizes do CFESS e CRESS, no que tange, aos direitos e deveres do 
profissional, princípios éticos e políticos. 

 
 Refere-se como atribuição dos (as) Assistentes Sociais no sistema prisional: 
 

 Promover, programar e executar orientações e encaminhamentos ao assistido juntamente 
com a equipe de saúde e ações de atenção básica previstas nas legislações vigentes.  

 

 coordenar a ação administrativa relacionada à documentação do custodiado (RG, CPF, 
Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho e Previdência Social);  

 

 promover orientações e encaminhamentos ao assistido quanto aos benefícios de saída 
temporária, direitos sociais e benefícios da Seguridade Social;  

 

 realizar atendimentos ao preso e seus familiares;  
 

 acompanhar e coordenar ações para visita social e íntima, emitir relatórios e pareceres 
sociais em atendimento as demandas institucionais e do judiciário. 

 
As atribuições e competências deste profissional no sistema prisional de Minas Gerais estão 

previstas no Regulamento de Normas e Procedimentos do Sistema Prisional – ReNP (2016). 
 

Documentação civil básica 
O Núcleo de Serviço Social das unidades prisionais, desenvolve suas atividades na garantia do 

acesso aos direitos sociais do preso em conformidade com as legislações vigentes, Constituição Federal, 
Lei de Execução Penal, Código de Ética Profissional, bem como em consonância com as diretrizes do 
Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional (ReNP) que, em seu artigo 156, prevê, 
como atribuição deste profissional “coordenar a ação relacionadas à documentação do preso (RG, CPF, 
Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho e Previdência Social)”. 
  
O profissional de Serviço Social, enquanto atribuição privativa deste, providencia a confecção ou 
regularização da documentação citada acima, conforme esquema abaixo:  
 
 

https://jus.com.br/tudo/seguro
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Ressaltamos que os Diretores das unidades prisionais têm um papel importante na viabilização 

da documentação e garantia da cidadania junto ao profissional de Serviço Social, seja na articulação com 
os demais órgãos externos, e dentro da instituição prisional com a equipe de agentes penitenciários, 
disponibilização de recursos e espaços físicos.  

 
A documentação civil é um dos principais instrumentos para o acesso à cidadania, motivo este 

que o Assistente Social esteja vinculado às lutas e reivindicações por esses direitos. O projeto ético 
político do Serviço Social estabelece um compromisso com essa questão. Com o enfrentamento da 
“questão social” o Serviço Social se vincula na luta pela cidadania e emancipação humana, dessa forma, 
a profissão está diretamente ligada ao direito de ter acesso à cidadania através da documentação, 
quando afirma em seu código de ética o princípio da “Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vista à garantia dos direitos civis, sociais e 
políticos das classes trabalhadoras.” (CÓDIGO DE ÉTICA, 1993)  

 
Atribuições da Farmácia 

Fornecer informações sobre medicamentos à equipe de saúde; analisar as prescrições dos 
medicamentos sujeitos a controle especial das Unidades Prisionais inseridas na Região Integrada de 
Segurança Pública (RISP) e encaminhar o resultado para a Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF; 
confeccionar e atualizar os Procedimentos Operacionais Padrões (POPs); realizar atribuições de natureza 
técnica conferidas por lei ao profissional com graduação em farmácia; atuar como educador, 
coordenando e participando de ações de prevenção e promoção da saúde; orientar (nas unidades que 
não tem o farmacêutico) os profissionais da saúde a requerer, receber, armazenar e controlar as 
matérias de saúde realizando os pedidos, destes materiais para a CAF, em que se tome como base as 
informações e datas especificadas na Intranet assim como disponibilidade dos itens padronizados pela 
SEAP, atentando para que seja feito o levantamento do estoque físico, solicitando apenas o quantitativo  
compatível com a real necessidade da Unidade Prisional. 
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Atribuições da Odontologia na unidade prisional 
Promover a saúde bucal dos privados de liberdade, programando e executando, juntamente 

com as equipes de saúde, psicossocial e segurança, ações de atenção básica conforme determinação das 
diretrizes vigentes; cuidar dos aspectos preventivos e curativos da saúde bucal; encaminhar presos a 
outros níveis de complexidade; participar das reuniões da CTC, sempre que possível; prescrever 
medicamentos em conformidade com as diretrizes vigentes; preparar e organizar o instrumental e os 
materiais necessários para o trabalho. 
 
Diretoria de Acompanhamento Terapêutico 

 
Manejo do Paciente Psiquiátrico na Unidade Prisional 

A assistência e o tratamento da pessoa com transtornos mentais devem ser observados pelos 
profissionais que acompanham o caso e também por aqueles que prestam assistência direta ou 
indiretamente ao sujeito, de forma dinâmica, a partir de conceito ampliado de saúde mental e, na 
medida das possibilidades do ambiente carcerário, valendo-se de uma atuação em ambiente 
comunitário, sendo tal assistência pensada e aplicada de forma multiprofissional e interdisciplinar, além 
de contar também com a participação de diversas instituições, vínculos afetivo-parentais e atores 
pertinentes ao caso, salientando-se que este processo de assistência e tratamento ocorre ao longo de 
toda a vida do sujeito, devendo, portanto, ser pensado para além do período em que o mesmo é 
custodiado pela unidade e pelo sistema prisional, tanto seu histórico anterior, quanto suas perspectivas 
e possibilidades pós-cárcere.  

 
1. O que nos diz a Lei 10.216/2001 

Lei Federal nº. 10.216, de 06 de abril de 2001 - Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
 

a) É direito da pessoa portadora de transtornos mentais, ser tratada, preferencialmente, em 
serviços comunitários de saúde mental - Serviços abertos de saúde mental; 

b) O tratamento deve visar a inserção do paciente em atividades produtivas; 
c) Contar com a participação de seus familiares; 
d) Contar com a participação da sociedade (Deste modo, a sociedade e, em específico, a 

comunidade é corresponsável pelo tratamento); 
e) O tratamento deve ter como finalidade a reinserção do paciente em seu meio, levando-

se em conta seu histórico de vida, suas particularidades e suas preferencias; 
f) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos 

extra hospitalares se mostrarem insuficientes. 
Discutir aspectos da questão manicomial e do tratamento em serviços de saúde mental 

abertos. 
 

Sugestão de leitura e de filme: 
ARBEX, Daniela.  Holocausto brasileiro.  1ª ed.  São Paulo: Geração Editorial, 2013.  In.: 
http://politicaedireito.org/br/wp-content/uploads/2017/02/Holocausto-Brasileiro-Daniela-
Arbex-1.pdf Acesso em 22/07/2018. 
O HOLOCAUSTO brasileiro.  Direção: Armando Mendz e Daniela Arbex.  Produtores: Roberto 
Rios, Maria Ângela de Jesus, Paula Belchior, Patrícia Carvalho, Alessandro Arbex e Daniela 
Arbex. Vagalume Filmes & Brasil Distribution, LLC, 2016.  In.: 
https://www.youtube.com/watch?v=FdqaHybPptg Acesso em 22/07/2018. 

http://politicaedireito.org/br/wp-content/uploads/2017/02/Holocausto-Brasileiro-Daniela-Arbex-1.pdf%20Acesso%20em%2022/07/2018
http://politicaedireito.org/br/wp-content/uploads/2017/02/Holocausto-Brasileiro-Daniela-Arbex-1.pdf%20Acesso%20em%2022/07/2018
https://www.youtube.com/watch?v=FdqaHybPptg
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2. Cometimento de faltas disciplinares por parte de pessoas com transtorno mental 
O que diz o Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais – 
ReNP (2016) 
Seção V - DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 

 
Art. 667. É isento de sanção disciplinar o preso que praticar a falta em consequência de alteração 
comprovada de sua saúde mental.  
Parágrafo único. Na hipótese de cometimento de falta disciplinar por preso internado em Unidade 
Médico-Prisional para cumprimento de medida de segurança e tratamento psiquiátrico temporário, a 
Unidade deverá:  
I - manter o preso provisoriamente isolado à disposição do profissional responsável pelo seu tratamento, 
resguardando a integridade física dos demais pacientes;  
II - providenciar para que o profissional responsável pelo tratamento do preso emita parecer sobre suas 
condições clínicas e mentais; e  
III - encaminhar a ocorrência ao Conselho Disciplinar ou à Comissão Técnica de Classificação para que, 
com fulcro no parecer médico, deliberem sobre o fato. 

 
Inimputabilidade x Responsabilização 
 
A sentença de inimputabilidade decretada a um cidadão e a consequente presunção de 
periculosidade é a mais violenta violação dos direitos humanos em vigor nestes tempos 
que correm. Esses cidadãos não nos deixam esquecer que predicar comportamento e 
agregar valores absolutos foi uma prática muito usada para condenar pessoas na Santa 
Inquisição. Nos casos dos loucos infratores, a modernidade ainda se orienta pela mesma 
lógica, deslocando apenas o seu destino como forma de segregação. 
 
Ao ser convocado pela Justiça a responder pelo seu ato, assistimos, com base na 
experiência com esses casos, à construção do crime através da resposta de sujeito 
suportada pela sua linguagem. Ao refazer o ato, a palavra produz um sentido necessário 
lá onde estava o sem sentido; localiza-se o excesso pelo qual o sujeito se responsabiliza. 
Do seu jeito, cada um responde pelo que faz. Assim, construindo a medida da sua 
responsabilidade, vimos, em muitos casos, o necessário valor do “responder pelo que se 
fez” e, a partir daí, construir um projeto possível de convivência no social. Cada caso terá 
a sua medida, a partir das contingências que atravessam a sua inscrição. (BARROS-
Brisset, 2010, pág. 42-43) 

 

3. Manejo do paciente em situações crise psiquiátrica 
a) Observar aspectos relacionados com a auto e heteroagressão, situação em cela, com 

vistas a garantir a integridade física e psíquica do sujeito e de terceiros 
b) Acionamento da/e por parte da equipe de segurança durante a situação de crise 
c) Avaliar a condição em tempo do indivíduo e as possibilidades de assistência e cuidado 

dentro da unidade prisional 
d) Necessidade de realizar procedimentos curativos em ferimentos antes de qualquer 

intervenção psicodinâmica, além de avaliar intervenções de manejo e de contenção, 
antes de qualquer intervenção psicoterapêutica 
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e) Caso o atendimento externo se mostre imprescindível, avaliar quanto a necessidade de 
atendimento para realização de consulta e contenção deste ou, em último caso, 
providenciar sua internação na rede hospitalar de assistência 

f) Providenciar a ciência à Direção da Unidade Prisional e encaminhamento da solicitação 
de escolta à Equipe de Segurança) 

g) Trabalhar a escolta do paciente 
i. Orientações pertinentes e auxílio à equipe de segurança 

ii. Informe e articulação junto à instituição externa que irá receber o paciente 
iii. Acompanhar, presencialmente, caso se faça necessário, ou a distância, de forma 

colaborativa, a escolta do paciente 
 

4. Retorno do paciente à unidade prisional 
a) Observar documentos e informes de contra referência produzidos pela instituição que 

prestou assistência ao indivíduo 
b) Providenciar cuidados e precauções a serem observados e pertinentes para o caso 
c) Providenciar a reavaliação por parte de toda equipe 
d) Intensificar a monitoração e a vigilância do sujeito, tanto por parte da equipe de saúde e 

atendimento psicossocial, quanto por parte da equipe de segurança, até a estabilização 
do caso, porém, mantendo, sempre, uma atenção diferenciada ao sujeito 

e) Trabalhar junto a equipe de segurança da unidade prisional, dentro das possibilidades e 
condições, o melhor local para reclusão do paciente, recomendando-se que esteja em 
local onde possa ser regularmente observado, assistido e escutado 

 
Considerações 
 

1. O engajamento de toda a comunidade da unidade prisional é importantíssimo para o cuidado 
manejo humanizado do paciente. Não somente a equipe de saúde e atendimento psicossocial 
podem providenciar o cuidado do paciente, também podem atuar de forma colaborativa, a 
equipe de segurança, demais técnicos e servidores administrativos da unidade, instituições e 
atores parceiros da unidade prisional, podendo-se valer também da participação, guardados os 
devidos limites éticos, da comunidade carcerária, além, é claro, da participação da família do 
indivíduo, sendo, deste modo, todos estes atores percebidos como uma comunidade que se 
relaciona de forma integrada, mesmo lidando com a questão prisional. 
 

2. Tratamento com equidade, tratar de forma diferenciada aqueles que necessitam atenção 
especial. 
 

3. Em muitos casos, “quanto mais você gritar, mais o sujeito responderá de forma agressiva”, visto 
que ele age, em tais situações, de forma reativa, por outro lado, uma abordagem compreensiva, 
ponderada, não invasiva e sem questionamento ou contraposições ao discurso apresentado pelo 
indivíduo trará um ambiente mais propício para abordagem e manejo deste. 
 

4. O paciente estabelece vínculos de confiança com determinados atores que participam do seu 
dia-a-dia. Estes vínculos podem-se mostrar muito oportunos e propícios em situações de crise. 
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4º ENCONTRO 
Diretoria de Classificação Técnica 
 

1. Por que existe a Comissão Técnica de Classificação? 
A CTC existe para promover o processo de individualização da pena. Ela deverá elaborar um 

Programa Individualizado para os presos, no qual irá conter as propostas de trabalho das áreas de 
atendimento e segurança, visando a recuperação dos infratores. 

 
2. Quais são os componentes da CTC? 

  Os componentes são: 
I - Diretor Geral; 

II - Representante da Segurança Interna; 
III - Assessor de Informação e Inteligência; 
IV - Analista Técnico Jurídico; 
V - Psicólogo; 

VI - Assistente Social; 
VII - Enfermeiro ou Técnico/Auxiliar de Enfermagem; 

VIII - Médico-Psiquiatra; 
IX - Dentista, quando possível; 
X - Responsável pelo Núcleo de Ensino e Profissionalização; 

XI - Gerente de Produção (ou representante); 
XII - Gerente de CTC. 

 
3. O que é o Programa Individualizado? 

Programa Individualizado de Ressocialização (PIR), é um documento físico, onde os componentes 
da Comissão Técnica de Classificação apresentam informações sucinta do indivíduo privado de 
liberdade, bem como a proposta de trabalho e sugestão de atividades para o mesmo. Neste a comissão 
apresenta parecer sobre as situações que irão envolver aquele indivíduo. 

 
4. Quando é elaborado o PIR? 

  O documento é elaborado em reunião. Que será presidida pelo diretor geral da unidade prisional 
e os participantes deverão ler as sínteses dos atendimentos e demais observações realizadas. 

 
5. Como é identificado o profissional que participou da reunião? 

  Os profissionais serão identificados através da assinatura na ATA e no programa (PIR). 
 

6. Quando a unidade possui dois profissionais da mesma área, quem assinará o atendimento, ATA 
e o PIR? 
  As entrevistas serão assinadas pelo servidor que a realizou. E profissional que participar da 
reunião, assinará a ATA e o PIR. 
 

7. Para instituir uma CTC, é necessário a composição de todos os membros acima mencionados? 
  Não. A CTC poderá ocorrer desde que a unidade possua um assistente social ou um psicólogo. 

 
8. Quando a unidade não poderá ocorrer uma reunião da Comissão Técnica de Classificação? 

Quando não possuir psicólogo e assistente social. 
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9. Qual a vigência do PIR? 
  O documento possui vigência de 12 meses. Devendo ser reavaliado no seu término. 

 
10.  Quando ocorre a reavaliação? 

I. Com o término do prazo de vigência; 
II. Com transgressão disciplinar cometida pelo preso inserido em atividade laboral e/ou 

educacional, visando discutir a permanência ou não do mesmo em tais atividades; 
III. Com a recaptura e/ou reingresso em Unidade Prisional; 
IV. Com a transferência do indivíduo privado de liberdade por motivo de transgressão 

disciplinar ou alteração de regime. 
  § 1º Nas transferências não decorrentes de transgressão disciplinar e/ou alteração de regime é 
obrigatória a continuidade das propostas previstas no PIR elaborado na Unidade Prisional de origem do 
preso, observadas as peculiaridades, possibilidades e limitações da Unidade Prisional de destino, 
resguardado o procedimento operacional padrão. 

§ 2º situações excepcionais ou não contempladas neste artigo deverão ser encaminhadas à CTC 
para discussão do caso. 

 
11. Qual a diferença de Proposta e Sugestão? 

   A Proposta: Trata-se das ações de cada área a respeito do que pretende fazer para/com o 
detento dentro de 12 meses, conforme informações na síntese, além de informar a data provável para 
os próximos atendimentos. 
  A sugestão: Deverá informar a conveniência e viabilidade da inserção do detento em atividades 
educacionais, laborativas, culturais e sociais, dentre outras que possam impulsionar o processo de 
ressocialização. 
 

12. Para trabalhar, os presos precisam ter o PIR? 
  Sim. Pois conforme a Lei de Execuções Penais para serem inseridos no trabalho, deverá ser 
observado suas aptidões e capacidade.  
  O ReNP também traz que a inserção ocorrerá mediante parecer favorável da Comissão. 
 

13. Quando o preso é desligado e cumpriu 100% de sua pena e após vem a cometer nova infração 
e retorna para o sistema, deve ser feito novo PIR ou reavaliação? 
  Sim, deverá ser feito o Programa Individualizado, conforme LEP, considerando a situação 
conhecida anteriormente. 

 
14. O preso que se encontra no regime fechado e está com o PIR em dia, com indicação de trabalho 

interno e estudo, porém, em pouco tempo seu regime muda para o semiaberto. Podemos continuar 
considerando este PIR, uma vez válido, para colocá-lo no trabalho interno e escola, sem a necessidade 
de esperar a renovação? 
  Conforme a dúvida nº 10, deverá ocorrer a reavaliação. Ainda assim, caso ele esteja inserido em 
atividades internas, poderá ser mantido. 
 
        15. No caso do preso que se encontrava nesta Unidade Prisional, foragiu e foi recapturado. 
Observando seu PIR ainda válido, podemos considerá-lo para inserção no trabalho e estudo, se for o 
caso? 
  Conforme a dúvida nº 10, quando o preso foragido é recapturado, deve-se realizar a reavaliação 
de seu PIR para confirmar se ele poderá ou não ser inserido nas atividades. 



                                                                                                                     

 
4ª Etapa – CI – SEAP - Página 47 de 156 

 

16. Provisório está em qual regime? 
  Presos provisórios, apesar de terem a condição de “fechados”, não estão no regime fechado por 
ainda não possuírem condenação. Somente quem já foi julgado, possui regime. Para a Planilha Nominal, 
deve-se inserir o x em FECHADO apenas quando o preso de fato estiver condenado. 
 

17. Quando o preso provisório pode ser classificado para trabalho? 
  Não há impedimento para um preso provisório passar pela CTC. Ainda assim, entende-se que os 
condenados possuem prioridade conforme situação jurídica. Vale ressaltar que após a admissão do 
detento o prazo para realização de CTC é de 30 (trinta) dias a 60 (sessenta) dias. 

 
18. Quem será o Gerente da CTC? 
Qualquer servidor designado pelo Diretor da unidade. 
 
19. O que o Gerente da CTC irá realizar? 

  Será o servidor responsável por auxiliar a direção da unidade na gestão da CTC, observando os 
prazos de vigência do PIR, gerenciando as informações e auxiliando nas tarefas administrativas. É o 
responsável por controlar envio e recebimento de documentos e correspondências relacionadas à CTC, 
vínculo direto da Diretoria de Classificação Técnica. 
 

20. Como será a decisão da Comissão? 
Sempre consensual e NUNCA votação. 

 
Diretoria de Ensino e Profissionalização 
O atendimento Educacional em Unidades Prisionais está previsto na Constituição  
 
Capítulo III – Seção I – da educação 

• Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

• Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
• I – educação básica obrigatória e gratuita dos quatro (4) aos dezessete (17) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria; 

• II – progressiva universalização do ensino médio gratuito. 
 
Lei de Execução Penal – LEP Nº 7.210  
Em seu Art. 10 do Capítulo II – Da Assistência, afirma que “a assistência ao preso e ao internado é dever 
do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”.  
Na seção V, artigos 17 à 21, compreende que a assistência educacional alcança a instrução escolar e a 
formação profissional do preso. 
 
Resolução CNE/CEB nº 2, de 19 de maio de 2010 – Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de 
educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, no 
art. 3º, inciso I “é atribuição do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito Federal 
(Secretaria de Educação ou órgão equivalente) e deverá ser realizada em articulação com os órgãos 
responsáveis pela sua administração penitenciária. 
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De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), a educação 
para jovens e adultos é uma modalidade da educação básica e “será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”, sendo-lhes 
asseguradas “oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (Art. 37). 

 
Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011 – Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal), para dispor sobre a remição de parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho.  

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, 
por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 

§1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
I- 1(um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino 

fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – 
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias. 
 

CERTIFICADO ENCCEJA 
O ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) é um 

exame gratuito e de participação voluntária ofertado aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade 
de concluir seus estudos em idade própria, possibilitando aos participantes a certificação no Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio. 

O ENCCEJA ocorre uma vez ao ano! 
 

PROJETO REMIÇÃO POR LEITURA 
A Remição de pena pela leitura é regulamentada pela Recomendação nº 44/2013, Resolução 

Conjunta SEDS/TJMG nº 204/16, LEP nº 7.210/84 que institui a Lei de Execução Penal e a Lei nº 
12.433/11. 

O projeto “Remição pela Leitura” tem como objetivo oportunizar aos indivíduos privados de 
liberdade, os direitos ao conhecimento, à educação, à cultura e ao desenvolvimento da capacidade de 
pensamento crítico, por meio de atividade de leitura e produção de resenha, bem como, incentivar a 
leitura em todas as Unidades Prisionais e APAC, e facilitar o acesso àqueles que tem ou gostariam de 
desenvolver o hábito de ler. 
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“A educação em espaços de privação de liberdade pode ter principalmente três objetivos 

imediatos que refletem as distintas opiniões sobre a finalidade do sistema de justiça penal: manter os 
reclusos ocupados de forma proveitosa; melhorar a qualidade de vida na prisão; e conseguir um 
resultado útil, tal como ofícios, conhecimentos, compreensão, atitudes sociais e comportamento, que 
perdurem além da prisão e permitam ao apenado o acesso ao emprego ou a uma capacitação superior, 
que, sobretudo, propicie mudanças de valores, pautando-se em princípios éticos e morais. 
Essa educação pode ou não se reduzir ao nível da reincidência. Já os demais objetivos formam parte de 
um objetivo mais amplo que a reintegração social e o desenvolvimento do potencial humano” (JULIÃO, 
2012).  
 
Diretoria de Trabalho e Produção 

Importância do Trabalho 
O trabalho do preso é uma ferramenta eficaz no processo de recuperação do indivíduo, porque 

através dele é possível a recuperação da dignidade e autoestima do preso, muitas vezes perdida pela 
ociosidade e pela situação insalubre das celas. 

 
Além disso, através do trabalho é possível: 

 Reduzir a superlotação; 
 Reduzir situações adversas de indisciplina; 
 Criar sinergias com os municípios para captação de recursos; 
 Captar recursos através da atividade de artesanato; 
 Gerar economia aos cofres públicos com a fabricação de itens de consumo do sistema 

prisional e através do ressarcimento das empresas parcerias. 
 

As parcerias consistem na celebração de um contrato entre uma empresa e o Governo de 
Minas. Nesse contrato a empresa parceira poderá utilizar a mão de obra carcerária e poderá instalar sua 
linha de produção nas dependências de uma unidade prisional, ou utilizar mão de obra dos presos para 
atividades externas a Unidade Prisional. Em Minas Gerais as relações de parcerias de trabalho são 
dispostas pela legislação abaixo: 

 
Decreto 46.220/2013 (Estabelece normas e procedimentos para o trabalho dos presos no Estado). 
Resolução SEDS 1336/2012 (Atualizada pela Resolução Seap 01/2018), dispõe sobre o credenciamento 
de instituições interessadas na contratação de mão de obra de presos do sistema prisional. 
Lei 7.210/1984. 
 

Todas as parcerias são formalizadas através de termo de compromisso, após analise de 
documentos via sistema Infopen, o extrato de parceria é publicado no diário oficial do Estado. 
 

Benefícios para os parceiros 

 Baixo custo da mão de obra 
Economia de até 80% em relação ao emprego regido pela CLT. Isenção de encargos 

trabalhistas: FGTS, 13º salário, férias, dentre outros. 

 Isenção de aluguel 
Não há despesa com aluguel em caso de utilização de estrutura pronta, sendo disponibilizada 

pelas unidades prisionais. 

 Isenção de IPTU 
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Não há pagamento deste imposto pela utilização da estrutura dentro das unidades prisionais. 

 Sazonalidade 
Possibilidade de adequar a quantidade de trabalhadores ao volume de produção sem os 

habituais custos de demissão previstos na CLT. 

 Profissionalização 
Não haverá custos durante o treinamento e capacitação. 

 
Principais Parceiros 

 
Parcerias: MONTEC – Itajubá 

 

 
Parcerias: INVICTA – Pouso Alegre 
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Selo Certifica 

 
 

 
Parcerias de trabalho 
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Presos trabalhando 
 

 
 

Regularizações 

Produção de Hortaliças nas Unidades Prisionais: 
Tendo em vista a falta de padronização e frequentes irregularidades na destinação das 

hortaliças produzidas nas Unidades Prisionais e levando em consideração que as instituições 
filantrópicas desempenham papel fundamental na assistência social como protagonistas no apoio às 
demandas dos menos favorecidos e em boa parte são custeadas pela sociedade. 
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Através do Memo. Circular nº 02/2018 – SATE/DTP ficou determinado que a produção de 
hortaliças cultivadas nas Unidades Prisionais seja destinada apenas para doação, conforme preconizado 
pelo Decreto 45.242/2009 que regulamenta a gestão de material, no âmbito da Administração Pública 
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo e no disposto no Art. 191 do Regulamento e 
Normas de Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais - ReNP (Resolução 1.618/2016), 
informamos que as doações podem ocorrer somente para organizações que não possuem fins 
lucrativos ou aos familiares de presos devidamente cadastrados no Sistema Infopen. 

 
Parcerias de Trabalho Inadimplentes: 

 Através do MEMO.CIRC.SATE.DTP nº 07/2017 foi determinado a paralisação das atividades de 
todas as parcerias inadimplentes no Estado. Vale ressaltar que se considera inadimplentes todas as 
parcerias que não realizam o pagamento dos DAEs até a data de vencimento. 
 Dessa forma, objetivando reduzir o número de parcerias de trabalho inadimplentes e reduzir 
danos ao erário estatal, essa determinação se baseia nas responsabilidades dos Diretores Gerais que, 
segundo o ReNP, têm a competência de fiscalizar as atividades laborais realizadas nas Unidades 
Prisionais mediante o acompanhamento dos acordos entre parceiros e SEAP. 
 

Parcerias remuneração inferior a ¾ do salário mínimo: 
 A remuneração abaixo do mínimo estipulado pela LEP viola também os princípios constitucionais 
da isonomia e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o princípio da isonomia não permite 
normas que imponham tratamento desigual sem a devida motivação. 
 

Regularização/padronização do artesanato: 
 Em outubro de 2018 foi publicada a resolução SEAP nº127 para regulamentar os procedimentos 
necessários para a produção e comercialização do artesanato produzido pelos presos dentro das 
Unidades Prisionais de Minas Gerais. 
 A proposta visa promover a remição de pena, a produtividade e incentivar a geração de renda 
aos presos, oportunizando a eles mudança na rotina do cárcere, além de reinseri-los na sociedade 
proporcionando condições para o seu próprio sustento e de sua família. Destacamos que Minas Gerais 
é único estado da federação a padronizar e disciplinar a atividade de artesanato, portanto, trata-se de 
uma inovação para trazer mais controle e padronização a essa atividade. 

 
Instalação de medidores de energia elétrica e água: 

          Com o objetivo de regularizar a situação das parcerias localizadas nas áreas internas das Unidades 
Prisionais, embasados nos artigos 12 ao 16 da Resolução SEAP nº 01/2018 (atualiza a Resolução SEDS 
1.336/2012), foi determinado a todas parcerias irregulares no Estado que providenciassem a instalação 
de medidores individuais, conforme MEMO.CIRC.SAPE nº 08/2016 - DTP e MEMO.CIRC.SAPE nº 17/2016. 
 Tal ação visa proporcionar que a empresa parceira restitua ao Estado, mensalmente, pelo uso de 
energia elétrica, água e esgoto utilizados nas atividades desenvolvidas dentro dos estabelecimentos 
prisionais, dos quais utilizam a mão de obra de presos. 
 Nas empresas que possuem contrato de fornecimento de alimentação para o Sistema Prisional e 
estão instaladas nas Unidades Prisionais, a cobrança e fiscalização dos pagamentos relativos aos custos 
acima elencados são de responsabilidade da Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e 
Tecnologia - SULOT.  
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Núcleo de Assistência Religiosa 
O objetivo do Núcleo de Assistência Religiosa é garantir a prestação da assistência religiosa aos 

indivíduos privados de liberdade no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Prisional. Proteger 
o princípio da laicidade do Estado e buscar maior integração entre diretores de unidades prisionais e 
instituições de assistência religiosa voluntárias objetivando a humanização do atendimento. 

 
MISSÃO 

Incentivar a reintegração social e proporcionar a mudança de comportamento dos indivíduos 
privados de liberdade, anunciar os valores éticos e morais descritos nos livros de instruções religiosas 
visando a humanização de todo o Sistema Prisional do Estado de Minas Gerais, por meio da assistência 
religiosa conforme as legislações vigentes. 
 

VISÃO 
Oferecer todo tipo de manifestação religiosa por meio de instituições voluntárias visando 

oportunizar aos indivíduos privados de liberdade a ressocialização por meio de novas experiências que 
lhe fazem interiorizar outros valores diferentes daqueles a que estavam habituados, proporcionando-
lhes uma nova condição social. 
 

META 
Diversificar e ampliar o desenvolvimento da espiritualidade por meio de instituições religiosas 

voluntárias que atuam nas unidades prisionais do Estado de Minas Gerais. 
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AÇÕES 
COMO DEVE ACONTECER? 
   

 Sem doutrinação  

 Sem proselitismo 
 
Respeitando a diversidade cultural e as diferentes instituições religiosas voluntárias que atuam nas 
unidades. 

 

4. DISCIPLINA: BIOSSEGURANÇA NO TRABALHO PRISIONAL 

 
1º ENCONTRO 
 
A biossegurança pode ser compreendida como um conjunto de normas e medidas que visa à proteção 
da população e dos profissionais em geral, especificamente nesta apostila, estudaremos os cuidados no 
ambiente prisional. 
A biossegurança pode ser definida como um conjunto de medidas que busca minimizar os riscos 
inerentes a uma determinada atividade. Esses riscos não são apenas aqueles que afetam o profissional 
que desempenha uma função, e sim todos aqueles que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde 
das pessoas. 
 
Apesar de muitos profissionais considerarem a biossegurança como normas que dificultam a execução 
de seu trabalho, são essas regras que garantem a saúde do trabalhador e do restante da população. O 
não cumprimento das normas básicas de biossegurança pode acarretar problemas como transmissão de 
doenças e até mesmo epidemias. 
Uma das principais normas de biossegurança em hospitais, clínicas e laboratórios diz respeito 
à higienização das mãos. Elas sempre devem ser lavadas antes do preparo e da ministração de 
medicamentos e do manuseio do paciente. Apesar de simples, essa é uma das medidas que mais evitam 
a propagação de doenças. 
 
Os profissionais de saúde nas unidades prisionais também devem ficar atentos aos seus equipamentos 
de proteção, tais como jalecos e aventais, que devem ser usados apenas no local de trabalho e nunca 
em áreas públicas ou mesmo refeitórios e copas externos à unidade de saúde.  
Apesar de ser uma recomendação conhecida por todos os profissionais da saúde, é muito comum 
observar essas pessoas utilizando jalecos em áreas públicas e transportando-os de maneira inadequada. 
Isso pode ocasionar o transporte de agentes patogênicos para fora das unidades de saúde, causando 
doenças na população. Um ponto importante e que merece destaque é a propagação de bactérias 
resistentes, que normalmente são encontradas restritas ao ambiente hospitalar, no caso das unidades 
prisionais, ambulatorial, porém podem ser facilmente levadas até a população em virtude da falta de 
conhecimento dessas normas de biossegurança. 
 
As luvas também são um dos equipamentos de proteção que merecem destaque. Elas devem ser usadas 
sempre que necessário e trocadas após cada procedimento. Após a remoção, é fundamental dar a 
destinação correta a esse material, assim como a todos os materiais que tiveram contato com material 
biológico. O descarte correto é extremamente importante para a segurança de todos. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/superbacterias.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/superbacterias.htm


                                                                                                                     

 
4ª Etapa – CI – SEAP - Página 56 de 156 

 

Os profissionais de saúde estão expostos frequentemente a material biológico, por isso os riscos de 
contaminação podem ser altos a depender da atividade realizada. Os acidentes com esses profissionais 
geralmente envolvem ferimentos com agulhas ou outro material cortante e contato direto com sangue 
ou materiais contaminados. Dentre os mais envolvidos com esses acidentes, destacam-se os 
profissionais de enfermagem. 
 
Diante da exposição frequente a agentes patogênicos, recomenda-se que os profissionais de saúde 
mantenham atualizadas suas carteiras de vacinação. As vacinações umas das melhores formas de 
prevenção contra doenças infecciosas. 
É importante frisar que qualquer acidente ocorrido com os profissionais da saúde durante o 
desenvolvimento de sua atividade é considerado um acidente de trabalho. Em casos de acidentes com 
material biológico, é importante lavar o local de contato ou a lesão e notificar a chefia imediata, que 
analisará o acidente. Essa análise observará qual material biológico esteve envolvido e como ocorreu o 
acidente. Posteriormente, será observado se o material pode ou não transmitir HIV e hepatites. Se for 
esse o caso, será necessária a realização de uma quimioprofilaxia. Após esse momento, ocorrerá o 
seguimento clínico laboratorial apropriado. 
 
Conceitos e Definições em Biossegurança:  
a) Anti-sepsia: é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênica e grande parte da flora 
residente da pele ou mucosa, através da ação de substâncias químicas (anti-sépticos). 
b) Anti-séptico: substância ou produto capaz de deter ou inibir a proliferação de microrganismos 
patogênicos, à temperatura ambiente, em tecidos vivos.  
c) Assepsia: Método empregado para impedir que um determinado meio seja contaminado. Quando 
este meio for isento de bactérias chamamos de meio asséptico. 
d) Bactérias: forma vegetativa; quando estão realizando todas as suas atividades metabólicas, como 
respiração, multiplicação e absorção.  
Os microrganismos, na cavidade bucal, estão na forma vegetativa.  
e) Degermação: é a remoção de detritos, impurezas, sujeira e microrganismos da flora transitória e 
alguns da flora residente depositados sobre a pele do paciente ou das mãos através da ação mecânica 
de detergente, sabão ou pela utilização de substâncias químicas (anti-sépticos). 
f) Descontaminação: tem por objetivo a função dos microrganismos sem eliminação completa devido à 
presença de matéria orgânica, realizado em instrumentais e superfícies.  
g) Desinfecção: é a eliminação de microrganismos patogênicos na forma vegetativa de consultório e 
demais ambientes da clínica, geralmente é feita por meio químicos (desinfetantes).  
h) Desinfestação: exterminação ou destruição de insetos, roedores e outros seres, que possam 
transmitir infecções ao homem. 
i) Desinfetantes: substância ou produto capaz de deter ou inibir a proliferação de microrganismos 
patogênicos em ambientes e superfícies do consultório, à temperatura ambiente.  
j) Detergente: substância ou preparação química que produz limpeza; possui uma ou mais propriedades: 
tensoatividade, solubilização, dispersão, emulsificação e umectação.  
k) Equipamento de proteção individual (EPI'S): são equipamentos de proteção utilizados pelo 
profissional, pessoal auxiliar, paciente e equipamentos, a fim de evitar contaminação e acidentes (gorro, 
máscara, avental, luvas, óculos de proteção...). 
 l) Esterilização: é a destruição dos microrganismos nas formas vegetativas e esporuladas. A esterilização 
pode ser por meio físico (calor) ou químico (soluções esterilizantes).  
m) Esterilizante: agente físico (estufa, autoclave) ou químico (glutaraldeído 2%, formaldeído 38%) capaz 
de destruir todas as formas de microrganismos, inclusive as esporuladas. 
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n) Infecção cruzada: é a infecção ocasionada pela transmissão de um microrganismo de um paciente 
para outro, geralmente pelo pessoal, ambiente ou um instrumento contaminado. 
o) Infecção endógena: é um processo infeccioso decorrente da ação de microrganismos já existentes, 
naquela região ou tecido, de um paciente. Medidas terapêuticas que reduzem a resistência do indivíduo 
facilitam a multiplicação de bactéria em seu interior, por isso é muito importante, a anti-sepsia pré-
cirúrgica.  
p) Infecção exógena: é aquela causada por microrganismos estranhos ao paciente. Para impedir essa 
infecção, que pode ser gravíssima, os instrumentos e demais elementos que são colocados na boca do 
paciente, devem estar estéreis. 
 É importante, que barreiras sejam colocadas para impedir que instrumentos estéreis sejam 
contaminados, pois não basta um determinado instrumento ter sido esterilizado, é importante que em 
seu manuseio até o uso ele não se contamine. 
A infecção exógena significa um rompimento da cadeia asséptica, o que é muito grave, pois, dependendo 
da natureza dos microrganismos envolvidos, a infecção exógena pode ser fatal, como é o caso da AIDS, 
Hepatite B e C.  
q) Infecção Nosocomial (Hospitalar): Toda infecção contraída em um estabelecimento hospitalar. Essas 
infecções são adquiridas geralmente a partir do ambiente ou pessoal hospitalar, do equipamento 
inadequadamente esterilizado ou da própria microflora do paciente. São germes adaptados e ultra 
resistentes. 
r) Infecção Comunitária: Infecções não originarias de ambiente hospitalar sendo adquiridas no meio 
social da comunidade. Em geral os germes não apresentam uma resistência considerável.  
s) Procedimento crítico: é todo procedimento em que existe a presença de sangue, pus ou matéria 
contaminada pela perda de continuidade.  
t) Procedimento semicrítico: todo procedimento em que existe a presença de secreção orgânica (saliva) 
sem perda de continuidade do tecido. 
u) Procedimento não-crítico: todo procedimento onde não há presença de sangue, pus ou outra 
secreção orgânica (saliva).  
 
HIGIENE NO TRABALHO  
A Associação Norte-Americana de Higienistas Industriais define deste modo esta ciência: 
a) A Higiene Industrial: reconhecimento, avaliação e o controle daqueles fatores ambientais ou tensões, 
originadas nos locais de trabalho, que podem provocar doenças, prejuízos à saúde ou bem-estar, 
desconforto significativo e ineficiência nos trabalhadores ou entre as pessoas da comunidade;  
b) Princípios e metodologia de atuação são aplicáveis a qualquer forma de atividade humana, em que 
possam estar presentes diversos fatores causadores de doenças profissionais. Higiene refere-se a um 
conjunto de normas e procedimentos que visa à proteção e a integridade física e mental do trabalhador 
(massoterapeuta), preservando-a dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico 
onde são executados: 
 I) Ambiente: clean, limpo, arejado, bem iluminado, organizado. 
 II) Pessoal: cabelos presos, unhas curtas e limpas, jaleco, calçado fechado. 
 III) Material: álcool, água e sabão. 
 
RISCOS AMBIENTAIS 
A maioria dos processos pelos quais o homem modifica os materiais extraídos da natureza, para 
transformá-los em produtos segundo as necessidades tecnológicas atuais, capazes de dispensar no 
ambiente dos locais de trabalho substâncias que, ao entrarem em contato com o organismo dos 
trabalhadores, podem acarretar moléstias ou danos a sua saúde.  
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Estes processos poderão originar condições físicas de intensidade inadequada para o organismo 
humano, sendo que ambos os tipos de riscos são geralmente de caráter acumulativo e chegam, às vezes, 
a produzir graves danos aos trabalhadores. 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS  
• Riscos Químicos: São as diversas substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no 
organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou 
que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo 
através da pele ou por ingestão. 
• Riscos Físicos: representam um intercâmbio brusco de energia entre o organismo e o ambiente, em 
quantidade superior àquela que o organismo é capaz de suportar, podendo acarretar uma doença 
profissional.  temperaturas extremas: como frio e calor.  ruído.  vibrações.  pressões anormais.  umidade.  
radiações ionizantes: são as mais perigosas e de alta frequência: raios X, raios Gama (emitidos por 
materiais radiativos) e os raios cósmicos. Ionizar significa tornar eletricamente carregado.  
Quando uma substância ionizável é atingida por esses raios, ela se torna carregada eletricamente. 
Quando a ionização acontece dentro de uma célula viva, sua estrutura química pode ser modificada. A 
exposição à radiação ionizante pode danificar nossas células e afetar o nosso material genético (DNA), 
causando doenças graves, levando até à morte.  
O maior risco da radiação ionizante é o câncer! Ela também pode provocar defeitos genéticos nos filhos 
de homens ou mulheres expostas. Os danos ao nosso patrimônio genético (DNA) podem passar às 
futuras gerações.  
É o que chamamos de mutação. Crianças de mães expostas à radiação durante a gravidez podem 
apresentar retardamento mental.  radiações não-ionizantes: são radiações de baixa frequência: luz 
visível, infravermelho, micro-ondas, frequência de rádio, radar, ondas curtas e ultra frequências 
(celular).  
Embora esses tipos de radiação não alterem os átomos, alguns, como as micro-ondas, podem causar 
queimaduras e possíveis danos ao sistema reprodutor. Campos eletromagnéticos, como os criados pela 
corrente elétrica alternada a 60 Hz, também produzem radiações não ionizantes.  iluminação deficiente.  
ultrassom.  
• Riscos Biológicos: são micro-organismos que podem contaminar o trabalhador e são, basicamente:  as 
bactérias os fungos os bacilos os parasitas os protozoários os vírus muitas atividades profissionais 
favorecem o contato com tais riscos.  
É o caso das indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública (coleta de lixo), laboratórios, etc. Estes 
micro-organismos podem provocar diversas doenças, entre elas: tuberculose, brucelose, malária, febre 
amarela.  
 
2º ENCONTRO 
 
DOENÇAS MAIS COMUNS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
 
Tuberculose. 
A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, o Mycobacterium 
tuberculosis, também conhecida por bacilo de Koch ((BK)). 
É considerada a doença infectocontagiosa de maior morbimortalidade no Brasil. Estima-se, ainda, que 
mais ou menos 30% da população mundial estejam infectados, embora nem todos venham a 
desenvolver a doença. 
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Modo de transmissão: 
Ocorre por meio de gotículas aéreas, contendo os bacilos expelidos por um doente de tuberculose 
pulmonar. Os aerossóis podem permanecer em suspensão no ar por até 8 horas em locais mal 
ventilados. 
Quando inaladas por pessoas sadias, podem provocar a infecção tuberculosa. A tuberculose é muito 
frequente entre pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, como pessoas vivendo com 
HIV/AIDS ou que tenham outras doenças que afetam as defesas do corpo. Alguns grupos específicos são 
mais vulneráveis à tuberculose, como os indivíduos sem situação de rua, as pessoas privadas de 
liberdade e populações indígenas. 
A boa resposta imunológica é capaz de impedir o desenvolvimento da doença e, por tal motivo, pessoas 
com sistema imune menos resistente ou comprometido estão mais propensas a adoecer. A má 
alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo, abuso de drogas ou qualquer outro fator que gere 
baixa resistência orgânica, também favorece o estabelecimento da tuberculose. 
As condições de vida da população têm grande influência na propagação da doença, sobretudo nas 
áreas com grande concentração de pessoas aliadas à baixa infraestrutura. A transmissão ocorre 
geralmente em ambientes fechados, nos quais as partículas expelidas pelo doente podem permanecer 
no ar, principalmente em locais escuros e com pouca ventilação. 
  
Sintomas: 
Alguns indivíduos podem permanecer assintomáticos por meses ou até anos, jáoutros apresentam 
sintomas aparentemente simples que são ignorados durante alguns meses. Contudo, na maioria dos 
infectados com tuberculose, os sinais e sintomas mais frequentemente descritos são: 

 Tosse seca com produção de muco (catarro) por mais de três semanas. Transformando-se, na 
maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue 

 Cansaço excessivo 
 Febre baixa no final da tarde. 
 Sudorese noturna 
 Inapetência 
 Palidez 
 Emagrecimento acentuado 
 Rouquidão 
 Fraqueza/ Astenia 
 Nos casos mais graves: Falta de ar, eliminação de sangue através de espasmo de tosse, 

colapso pulmonar. 
 

  Métodos diagnósticos: 
Os exames para diagnósticos são os seguintes: 
 Baciloscopiadireta do escarro; BAAR 
 Cultura de bacilo de Koch (BK);  
 Exame radiológico; 
 Prova tuberculínica (PPD); 
Obs: a todo doente com diagnóstico de tuberculose confirmado, deve ser oferecido o teste 
sorológico anti-HIV. 

 
Tratamento 

O tratamento é feito à base de antibioticoterapia, com duração mínima de seis meses. É de 
suma importância que este não seja interrompido – fato que pode ocorrer, principalmente, devido aos 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/24-tabagismo
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/25-alcoolismo
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efeitos colaterais que podem surgir, tais como enjoos, vômitos, indisposição e mal-estar geral. São 
utilizados os esquemas preconizados nos Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde. As 
medicações são distribuídas gratuitamente pelo sistema de saúde, através de seus postos municipais de 
atendimento. 

Caso o doente seja detento, o mesmo deve ficar isolado na unidade de origem e permanecer 
com máscara até o 7 dia do início do tratamento e após ser encaminhado ao convívio. 

Após este período, o tratamento deverá ser administrado diariamente no posto de 
enfermagem e sob supervisão do profissional de saúde. 

Vacina BCG é composta pelo bacilo de Calmette & Guérin, obtido pela atenuação do 
Mycobacterium bovis, umas das bactérias que transmitem a tuberculose. Ela é considerada obrigatória 
e deve ser tomada o mais cedo possível, de preferência ao nascer. A vacina BCG protege a criança contra 
as formas graves da doença, feita sob o esquema de dose única. Quando isso não é possível pode ser 
aplicada em qualquer idade após o primeiro mês de vida, e é indicado fazer isso o mais cedo possível. 
 
Hanseníase. 
Esta é uma das doenças mais antigas já registradas na literatura, com casos na China, Egito e Índia, antes 
de Cristo. Também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada 
Mycobacterium leprae. Foi descoberta em 1873 por um cientista chamado Hansen, o nome dado a ela 
é em homenagem ao seu descobridor. 
É uma doença infectocontagiosa de evolução lenta, que se manifesta através de sinais e 
sintomas dermato neurológicos, tais como: lesões na pele com alterações de sensibilidade; alterações 
nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. 
 
Transmissão: 
O modo de transmissão se dá por meio de uma pessoa doente portadora do bacilo de Hansen e não 
tratada, para outras pessoas susceptíveis, através de gotículas da orofaringe, ou seja, para que a 
transmissão ocorra é necessário um contato direto com a pessoa doente não tratada. 
Fatores relacionados às baixas condições socioeconômicas, precárias condições de higiene e de saúde, 
elevado número de pessoas convivendo em um mesmo ambiente facilitam a transmissão da doença de 
uma pessoa para outra. 
 
Sinais e Sintomas 
A hanseníase acomete primeiro a pele e os nervos periféricos, e pode atingir também os olhos e os 
tecidos do interior do nariz. 
Um dos primeiros e principais sintomas são o aparecimento de manchas de cor parda, ou eritematosas, 
que são pouco visíveis e com limites indefinidos. 
Nas áreas afetadas pela hanseníase, o paciente apresenta perda de sensibilidade térmica (noção de frio 
ou calor), perda de pelos e ausência de transpiração. 
Quando lesionado o nervo da região em que se manifestou a doença, pode causar dormência e perda 
de tônus muscular na área. 
Podem aparecer caroços e/ou inchaços nas partes mais frias do corpo, e extremidades como orelhas, 
mãos e cotovelos; e pode haver alteração na musculatura esquelética causando deformidades nos 
membros. 
O diagnóstico de hanseníase é realizado por meio do exame médico que busca sinais de lesão de pele 
e/ou nervos. 
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Portanto, é essencial que todos os profissionais do Sistema Penitenciário, que têm contato direto com 
o preso, estejam comprometidos para realizar continuadamente ações de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde .Isso facilita o acesso à equipe de saúde daqueles presos com sinais e sintomas 
das doenças infectocontagiosas para realizar o diagnóstico precoce e evitar a transmissão de doenças 
por outras pessoas. 

 
Diagnóstico 
O diagnóstico da hanseníase deve ser feito pelo dermatologista, através da avaliação clínica do 
paciente, com aplicação de testes de sensibilidade, palpação de nervos, avaliação da força motora etc. 
Se o profissional desconfiar de alguma mancha ou ferida no corpo do paciente, poderá fazer uma 
biópsia da área ou pedir um exame laboratorial para medir a quantidade de bacilos. O exame identifica 
se a hanseníase é paucibacilar,(com pouco ou nenhum bacilo); ou multibacilar, (com muitos bacilos). 
É importante lembrar que a hanseníase é uma doença curável, e não há motivo para preconceito. É 
importante ficar atento aos sinais e procurar o dermatologista, ele prescreverá o tratamento adequado. 

 
Tratamento 
É totalmente gratuito e fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Antibióticos são usados para 
tratar as infecções, e o tratamento completo é de longo prazo. Nas formas mais brandas (paucibacilar) 
demora em torno de seis meses, já nas formas mais graves (multibacilar) o tempo é de um ano ou 
mais. Esta definição de tempo será feita de caso a caso, mas nunca inferior a seis meses. 
Há alguns medicamentos específicos e combinações que são prescritas pelo médico. Alguns não podem 
ser tomados por grávidas. É fundamental seguir corretamente o tratamento, para que a cadeia de 
transmissão e a cura sejam eficazes, caso o mesmo não seja interrompido. A primeira dose do 
medicamento já garante que a hanseníase não será transmitida. 
Se o doente for detento, preferencialmente isolá-lo até início do tratamento. O preso deverá ser 
encaminhado diariamente pela segurança ao serviço de saúde para a administração da medicação (dose 
supervisionada e as demais doses da cartela de medicamentos). 
 
Condições de alta 
A alta será dada pelo serviço de saúde especializado desde que o preso tenha tomado todas as doses 
preconizadas pelo esquema terapêutico. 
É importante observar que mesmo após a alta por cura, o paciente pode apresentar lesões cutâneas 
que são consideradas reações hansênicas, não significando transmissão ou reativação da doença, sendo 
neste caso, o tratamento apenas sintomático. 
 
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DSTs) 
As DSTs estão entre os problemas de saúde pública mais comum em todo o mundo e ainda servem de 
porta de entrada para o vírus HIV. Devido a isso passaram a ter redobrada importância na 
implementação de atividades preventivas e na identificação e tratamento dos casos o mais rápido 
possível quebrando assim a cadeia de transmissão. É considerada atualmente o principal fator 
facilitador da transmissão sexual do HIV. Algumas, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, 
podem evoluir para complicações graves e até mesmo o óbito.   
Durante a gravidez, algumas podem ser transmitidas ao feto, causando-lhe importantes lesões ou 
mesmo provocando o abortamento. Causam grande impacto psicológico em seus portadores e em seu 
círculo próximo de convivência, levando-os muitas vezes a tomar iniciativas equivocadas, como procurar 
assistência de pessoas não habilitadas (balconistas de farmácia, curandeiros etc.), e 
a automedicação. Levam também a grande impacto social e econômico, que se traduz em custos 
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indiretos para a economia do país e que, somados aos enormes custos diretos decorrentes das 
internações e procedimentos para o tratamento de suas complicações. 
 Apesar disso, as DST são agravos que podem ser evitados com ações de prevenção primária como, por 
exemplo, o uso adequado de preservativos em todas as relações. 
Levando-se em conta a alta magnitude estimada das DSTs entre a população penitenciaria, faz-se 
necessário realizar esforços para melhorar a detecção de casos para efetivar o controle dessas doenças 
em todas as unidades penais. 
 
Principais DSTs 
Gonorréia: é uma infecção causada pela bactéria denominada Neisseria Gonorrhoeae. 
 No homem parece uma secreção purulenta 2 a 10 dias após o contato sexual com parceiro 
contaminado, juntamente com dor e ardência ao urinar. É uma infecção da uretra (uretrite). 
Na mulher tem aspecto clínico variado desde assintomáticas até vários tipos de corrimento amarelado 
e com odor forte (vaginite) e uretra. A infecção não tratada pode causar infecção nos testículos 
e próstata no homem e trompa e útero nas mulheres. 
 
Sífilis: é uma infecção causada pela bactéria, Treponema Pálido. 
Tanto no homem quanto na mulher, no período de 20 a 30 dias após o contato sexual, pode surgir uma 
pequena úlcera nos órgãos genitais (pênis, vagina, colo do útero, reto) é a Sífilis Primária.  
Essa ferida também é chamada de cancro duro que geralmente vem acompanhado de aumento 
ganglionar na virilha; ambos desaparecem em um mês, dando a falsa impressão de cura. Surgem depois 
de 1 a 2 meses manchas na pele (sífilis secundária). 
O último estágio caso não tratada, é a Sífilis terciária que atinge o Sistema Nervoso e coração, podendo 
causar quadro de demências e cardiopatia grave. As gestantes com sífilis podem ter abortamentos, 
natimortos ou fetos com problemas de má formação. 
 
Cancro Mole ou Bubão: é causada por uma bactéria chamada Haemophilus Ducrey. 
Neste caso, surgem várias feridas doloridas na região dos genitais e na virilha.A 
secreção originária dessas feridas pode contaminar diretamente, sem ter relações sexuais, outras 
pessoas e outras partes do corpo. 
 
Tricomoníase: é causada pelo protozoário Trycomona Vaginalis. 
Na mulher causa um corrimento amarelo esverdeado, fétido, com cheiro típico (peixe morto), que pode 
causar dor ao urinar, e durante o ato sexual. 
No homem passa despercebido, mas mesmo assim ele pode contaminar e ser contaminado pela mulher. 
O casal deve fazer o tratamento concomitante.  

 
Herpes Genital: é causada pelo vírus Herpes simplex 1 e 2 . 
Em ambos os sexos surgem pequenas bolhas que se rompem e causam ardência ou queimação. 
Aparecem e desaparecem espontaneamente, reguladas por stress ou ciclo menstrual período sazonal. 
Não há cura definitiva. O contágio sexual só ocorre quando as bolhas estão no pênis, vagina ou boca. 
 
Condiloma acuminado ou crista de galo: é causado pelo vírus HPV ou Papiloma vírus humano. 
Está relacionada com o câncer de colo do útero e câncer do pênis. É uma doença de difícil tratamento, 
pois como os antibióticos não atuam contra o vírus, o medicamento utilizado precisa ser um antivírus, 
como é o caso dos usados no tratamento da AIDS. 

http://www.bemdesaude.com/content/vacina_contra_a_gripe.html
http://www.bemdesaude.com/content/vacina_contra_a_gripe.html
http://www.bemdesaude.com/content/virus_hpv.html
http://www.bemdesaude.com/content/vacina_contra_a_gripe.html
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É caracterizada por uma pequena verruga nos órgãos genitais tanto do homem como da mulher. A 
verruga geralmente pode ter aparência de "couve flor" apresentar-se sozinha ou agrupada. 
O tratamento geralmente é através de cauterização. Apresentando mais de noventa tipos diferentes, o 
HPV provoca verrugas genitais, que muitas vezes agridem o colo do útero, podendo levar ao câncer. 
O HPV 16, por exemplo, é extremamente agressivo, proliferando-se intensamente nos genitais e no colo 
uterino. Já foram registrados casos até em pacientes de 15 anos, com câncer no colo do útero provocado 
pelo HPV. 

 
Cândidíase: é uma doença causada por um fungo chamado Cândida albicans. 
Produz um corrimento semelhante a um leite coalhado que provoca muita coceira e afeta de 20 a 30% 
das mulheres jovens e adultas. 
Surge com a gravidez, com a puberdade, diabetes, stress e uso de antibióticos. 
No homem geralmente é assintomático, mas pode causar coceira no pênis, vermelhidão na glande e no 
prepúcio. Quando recorrente deve-se tratar o casal. 

 
Clamídia: causada pela Chlamydia trachomatis. 
Considerada atualmente a doença sexualmente transmissível de maior incidência no mundo, podendo 
atingir homens e mulheres em qualquer fase de suas vidas, desde quando nascem de mães 
contaminadas ou durante o contato sexual. Nos homens, a principal infecção por via sexual é a uretrite. 
Promove em alguns homens disúria (dor ao urinar) e um prurido uretral. Se não identificada e tratada 
corretamente, pode progredir para uma infecção mais profunda, atingindo os testículos com 
comprometimento da fertilidade. Nas mulheres, a porta de entrada é o colo uterino. O sintoma, quando 
ocorre, é um discreto corrimento. 
As complicações nas mulheres da infecção não tratada, são a doença inflamatória pélvica e o aumento 
do risco de gravidez ectópica (fora do útero, nas trompas). 
A maioria das pessoas (50% dos homens e 70% das mulheres) infectada não apresenta sintomas ou sinais 
clínicos, dificultando muito a identificação das pessoas contaminadas 
 
ERISIPELA (Linfangite estreptocócica)  
É uma infecção da pele causada geralmente pela bactéria Streptococcus pyogenes grupo A, mas também 
pode ser causada por outros estreptococos ou até por estafilococos. É um processo infeccioso cutâneo, 
podendo atingir a gordura do tecido celular subcutâneo, causado por uma bactéria que se propaga pelos 
vasos linfáticos. Pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas mais comumente atinge diabéticos, 
obesos e nos portadores de deficiência da circulação venosa dos membros inferiores. Não é contagiosa. 
Nomes populares: esipra, mal-da-praia, mal-do-monte, maldita, febre-de-santo-antônio.  
A partir de lesão causada por fungos (frieira) entre os dedos dos pés, arranhões na pele, bolhas nos pés 
produzidas por calçado, corte de calos ou cutículas, coçadura de alguma picada de inseto com as unhas, 
pacientes com insuficiência venosa crônica ou com diminuição do número de linfáticos têm uma 
predisposição maior de adquirir a doença, como é o caso de pacientes submetidas à mastectomia, 
portadoras de linfedema. 
No período de incubação, que é de um a oito dias, aparece mal-estar, desânimo, dor de cabeça, náusea 
e vômitos, seguidos de febre alta e aparecimento de manchas vermelhas com aspecto de casca de 
laranja, bolhas pequenas ou grandes, quase sempre nas pernas e, às vezes, na face, tronco ou braços.  
No início, a pele se apresenta lisa, brilhosa, vermelha e quente. Com a progressão da infecção, o inchaço 
aumenta, surgem as bolhas de conteúdo amarelado ou achocolatado e, por fim, a necrose da pele. É 
comum o paciente queixar-se de “íngua” (aumento dos gânglios linfáticos na virilha). As manchas na 
pele no início apresentam somente aumento de temperatura, mas logo se tornam bastante dolorosas. 
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A febre costuma permanecer de um a quatro dias e pode regredir espontaneamente, causando uma 
enorme prostração.  
O diagnóstico é feito apenas pelo exame clínico, analisando os sinais e sintomas apresentados pelo 
paciente. Não há necessidade de nenhum exame de sangue ou de outro exame especial da circulação, 
a não ser para acompanhar a evolução do paciente.  
Quando o tratamento é realizado logo no início da doença, as complicações não são tão evidentes ou 
graves. No entanto, os casos não tratados a tempo podem progredir com abscessos, ulcerações (feridas) 
superficiais ou profundas e trombose de veias. A sequela mais comum é o linfedema, que é o edema 
persistente e duro (não forma uma depressão na pele quando submetido à compressão com os dedos), 
localizado principalmente na perna e no tornozelo, resultante dos surtos repetidos de erisipela.  
 
O tratamento consta de várias medidas realizadas ao mesmo tempo e só deve ser administrado pelo 
médico:  
1. Uso de antibióticos específicos para eliminar a bactéria causadora.  
2. Redução do inchaço, fazendo repouso absoluto com as pernas elevadas, principalmente na fase inicial. 
Pode ser necessário o enfaixamento da perna para diminuir o edema mais rapidamente. 
3. Fechamento da porta de entrada da bactéria, tratando as lesões de pele e as frieiras. 
4. Limpeza adequada da pele, eliminando o ambiente adequado para o crescimento das bactérias.  
5. Uso de medicação de apoio, como anti-inflamatórios, antifebris, analgésicos e outras que atuam na 
circulação linfática e venosa. As crises repetidas de erisipela podem ser evitadas através de cuidados 
higiênicos locais, mantendo os espaços entre os dedos sempre bem limpos e secos, tratando 
adequadamente as frieiras, evitando e tratando os ferimentos das pernas e tentando manter as pernas 
desinchadas. Deve-se evitar engordar, bem como permanecer muito tempo parado, em pé ou sentado. 
O uso constante de meia elástica é uma grande arma no combate ao edema, bem como repousar com 
as pernas elevadas sempre que possível. Procurar um especialista quando apresentar qualquer dos 
sintomas iniciais da doença, relatados anteriormente.  
 
RISCOS DE INFECÇÃO NA MASSOTERAPIA • Feridas, • Bolhas, • Fístulas (abertura), • Acnes (erupções 
cutâneas), • Lesões por fungos e/ou bactérias na pele, unhas, etc., • Exposição a secreções em mucosas 
(olho e boca).  
 
3º ENCONTRO 
 
INFECÇÃO POR HIV  
O vírus HIV pode ser transmitido num ambiente de saúde, do doente para o profissional de saúde, de 
doente para doente, ou do profissional de saúde para o doente.  
O HIV já foi isolado de: sangue, sêmen, secreções vaginais e cervicais, urina, fezes, ferimentos, saliva, 
lágrimas, leite materno, líquido amniótico, sinovial, pericárdico e líquido cefalorraquidiano. É possível 
que o HIV esteja presente em outros líquidos orgânicos. No entanto, até o momento, o sangue é o único 
líquido orgânico que está associado com a transmissão do HIV, num ambiente de saúde.  
 Há poucas dúvidas de que a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é causada pelo HIV, um 
retrovírus humano pertencente à família lentivírus. Epidemiologia (Resumo): Mais de 163 países em 
todo o mundo já descreveram o vírus HIV. Estudos feitos nos Estados unidos distribuíram os casos em 
cinco grupos: - Homossexuais ou bissexuais que formam o maior grupo (60%). - Usuários de drogas 
intravenosas, formam maior grupo entre os heterossexuais (23%). - Os hemofílicos (1%). - Receptores 
de sangue em transfusões totais ou componentes do sangue infectado pelo HIV (2%) -Contatos 
heterossexuais (6%)  
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A transmissão do HIV ocorre em condições que facilitam a troca de sangue ou de secreções orgânicas 
contendo o vírus ou células por ele infectadas.  
As três principais vias de contaminação são: o contato sexual, a inoculação parenteral (por contato com 
membranas mucosas e contato direto com a pele não íntegra) e a passagem do vírus de mães infectadas 
para seus fetos.  
 
Com relação à transmissão do HIV a profissionais da saúde, parece haver um risco extremamente 
pequeno, porém bem definido. Documentou-se soroconversão depois de lesão acidental como uma 
agulha ou da exposição da pele com solução de continuidade ao sangue infectado em acidentes 
laboratoriais. A transmissão a AIDS de um profissional da saúde infectado para o paciente é 
extremamente rara. Patogenia (Resumo)  
 
O HIV tem dois alvos principais: o sistema imunológico e o SNC. A principal característica da AIDs é a 
imunossupressão grave, que afeta principalmente a imunidade celular. Isto resulta principalmente da 
perda de linfócitos (TCD4+), bem como alteração das células T auxiliares sobreviventes. A partir disto 
inicia-se um ciclo vicioso de destruição celular no paciente com HIV.  
 
O paciente se torna muito vulnerável a infecções por menor função das células do sistema imunológico. 
História natural da infecção pelo HIV Existem três fases que mostram a dinâmica da interação vírus-
hospedeiro: uma fase aguda inicial; uma fase média crônica; e uma fase final de crise.  
 
A fase aguda inicial representa a resposta de um adulto imunocompetente à infecção pelo HIV. 
Caracteriza-se por alto grau de produção de vírus, viremia (presença de vírus circulando no sangue) e 
implante generalizado nos tecidos linfóides. Mas a infecção inicial é prontamente controlada por uma 
resposta imunológica antiviral. Esta fase associa-se a uma enfermidade aguda autolimitada que ocorre 
em 50 a 70% dos adultos infectados pelo HIV. 
 
Surgem sintomas que poderiam caracterizar outra patologia como faringite, mialgias, febre, erupção 
cutânea e, algumas vezes, meningite asséptica três a seis semanas depois da infecção, cedendo 
espontaneamente duas a três semanas depois. A fase média, crônica, representa um estágio de relativa 
contenção do vírus associada a um período de latência clínica. O sistema imunológico ainda está íntegro, 
mas há uma replicação constante do HIV, principalmente nos tecidos linfóides, que pode durar vários 
anos.  
 
Os pacientes permanecem assintomáticos ou apresentam linfadenopatia generalizada persistente. Os 
sintomas constitucionais são leves ou inexistem. A fase final ou de crise caracteriza-se pela deterioração 
das defesas do hospedeiro, recrudescimento da replicação viral e doença clínica.  
Normalmente os pacientes apresentam febre prolongada (mais de um mês), fadiga, perda de peso e 
diarréia; o número de linfócitos (CD4+) cai. Depois de um período variável, sobrevêm infecções graves, 
tuberculose, pneumonia, alguns tipos de câncer, candidíase ou doença neurológica clinicamente 
evidente, então se pode dizer que o paciente está com AIDS. 
 
Além disso, de acordo com as orientações dos Centros para Controle de Doença, qualquer pessoa 
infectada pelo HIV com menos de 200 células linfócitos TCD4+/µ l é considerada como tendo AIDS.  
 
 



                                                                                                                     

 
4ª Etapa – CI – SEAP - Página 66 de 156 

 

Assim é transmissível: Através de sexo vaginal sem camisinha; sexo anal sem camisinha; sexo oral sem 
camisinha; uso da mesma seringa ou agulha por mais de uma pessoa; transfusão de sangue 
contaminado; mãe infectada pode passar o HIV para o filho durante a gravidez; no parto e na 
amamentação e instrumentos furam ou cortam que não sejam esterilizados.  
 
Assim não é transmissível Através de sexo, desde que se use corretamente a camisinha; masturbação a 
dois; beijo no rosto ou na boca; suor e lágrima; picada de inseto; aperto de mão ou abraço; talheres / 
copos; assento de ônibus; piscina, banheiros, pelo ar; doação de sangue e sabonete / toalha / lençóis. 
 
DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS 
 
Hipertensão Arterial. 
A hipertensão arterial (pressão alta) é das doenças mais comuns na população. A Sociedade Brasileira 
de Hipertensão (SBH) estima que haja 30 milhões de hipertensos na população adulta. Entre as pessoas 
com mais de 60 anos, mais de 60% têm hipertensão. 
 
Embora o problema ocorra predominantemente na fase adulta, o número de casos em crianças e 
adolescentes vem aumentando a cada dia. A SBH estima que 5% da população com até 18 anos 
tenham hipertensão – são 3,5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros. 
 
A pressão alta caracteriza-se pela presença de níveis de pressão arterial elevados associados a 
alterações metabólicas do organismo, nos hormônios e nas musculaturas cardíaca e vascular. 
 
Considerada um dos principais fatores de risco de doença, é responsável por cerca de 40% dos casos de 
aposentadoria precoce e de absenteísmo no trabalho em nosso meio. É uma condição de causas 
multifatoriais que deve receber a atenção e o cuidado de todos. 
 
A hipertensão arterial (HAS) é definida como uma pressão sistólica maior ou igual a 140mmhg e uma 
pressão diastólica maior ou igual a 90mmhg em pessoas que não fazem uso de medicação anti-
hipertensiva. 
 
A pessoa deve ser considerada como hipertensa quando, em duas aferições, no mesmo momento, 
indicarem valor igual ou maior de 140x90mmhg. 

 
Sinais e Sintomas 
Na maioria dos casos, não são observados sintomas. Quando estes ocorrem, são comuns a outras 
patologias, tais como dor de cabeça, tonturas, cansaço, enjoos, falta de ar e sangramentos nasais. 
Por isso, a hipertensão arterial é conhecida como uma doença silenciosa. Isto pode dificultar 
o diagnóstico ou fazer com que os pacientes se esqueçam de usar os medicamentos necessários para 
controlar a pressão arterial. 
O diagnóstico é feito pelo médico através da história clínica, aferição cuidadosa da pressão arterial em 
mais de uma oportunidade e outros exames se necessário. 
As medidas devem ser realizadas por profissionais experientes e usando um equipamento devidamente 
calibrado. 
 
Tratamento 
Existem os seguintes tratamentos para os hipertensos: não medicamentoso e medicamentoso. 
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Mudanças de hábitos e um estilo de vida saudável é fundamental para controlar fatores ambientais que 
possam influenciar negativamente a pressão arterial. Quando essas medidas não são suficientes para 
controlar a pressão arterial, o médico pode optar por introduzir medicações hipotensoras com o 
objetivo de reduzir a morbidade e a mortalidade cardiovasculares. 
O tratamento medicamentoso deve estar sempre associado ao tratamento não medicamentoso citado 
acima. 
 
Prevenção: 
* Reduzir o peso corporal 
* Reduzir o sal de cozinha, e outros alimentos ricos em sódio, como enlatados, embutidos etc. 
* Reduzir o consumo de álcool 
* Exercitar-se regularmente 
* Abandonar o tabagismo 
* Controlar as alterações das gorduras sanguíneas (dislipidemias), com alimentação saudável. 
* Controlar o estresse 
* Evitar drogas que elevam a pressão arterial: anticoncepcionais, anti-inflamatórios, moderadores de 
apetite, descongestionantes nasais, antidepressivos, corticoides, estimulantes (anfetaminas), cafeína, 
cocaína e outros. 

 
Diabetes Mellitus. 
Diabetes Mellitus é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de 
insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas, cuja função é a quebra das moléculas de 
glicose transformando-as em energia a fim de que seja aproveitada por todas as células. A ausência 
total ou parcial desse hormônio interfere não só na queima do açúcar como na sua transformação em 
outras substâncias (proteínas, músculos e gordura). 
 
Seus sintomas caracterizam-se por hiperglicemia, associadas a complicações, disfunções e insuficiência 
de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. 
 
Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina, envolvendo processos patogênicos 
específicos, como, por exemplo, a destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), 
resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros. 
 
Considerando a elevada carga de morbimortalidade, a prevenção do diabetes e de suas complicações é 
hoje prioridade de saúde pública. 
 
Na atenção básica, ela pode ser efetuada por meio da prevenção de fatores de risco para diabetes, como 
sedentarismo, obesidade e hábitos alimentares não saudáveis; da identificação e tratamento de 
indivíduos de alto risco para diabetes (prevenção primária); da identificação de casos não 
diagnosticados de diabetes (prevenção secundária) para tratamento; e intensificação do controle de 
pacientes já diagnosticados, visando prevenir complicações agudas e crônicas (prevenção terciária). 
 
Classificação do Diabetes: 
Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como diabetes 
juvenil, que compreende cerca de 10% do total de casos; e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido 
como diabetes do adulto, que compreende cerca de 90% do total de casos. 
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Outro tipo de diabetes encontrado com maior frequência e cuja etiologia ainda não está esclarecida é 
o diabetes gestacional, que, em geral, é um estágio pré-clínico de diabetes, detectado no rastreamento 
pré-natal. 
 
Diabetes tipo 1 (diabetes insulinodependente). 
Diabetes tipo I – o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A instalação da doença ocorre mais na 
infância e adolescência e é insulinodependente, isto é, exige a aplicação de injeções diárias de insulina; 
O termo tipo 1 indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência 
absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma 
e morte. 
O desenvolvimento do diabetes tipo 1 pode ocorrer de forma rapidamente progressiva, principalmente, 
em crianças e adolescentes (pico de incidência entre 10 e 14 anos), ou de forma lentamente progressiva, 
geralmente em adultos. 

 
Diabetes tipo 2 (diabetes não insulinodependente). 
O termo tipo 2 é usado para designar uma deficiência relativa de insulina. As células são resistentes à 
ação da insulina. 
A incidência da doença que pode não ser insulinodependente, em geral, acomete as pessoas depois dos 
40 anos de idade. 
A administração de insulina nesses casos, quando efetuada, não visa evitar cetoacidose, mas alcançar 
controle do quadro hiperglicêmico. A cetoacidose é rara e, quando presente, é acompanhada de 
infecção ou estresse muito grave. 
Na maioria dos casos o paciente de diabetes tipo 2 apresenta excesso de peso ou deposição central de 
gordura. 
Em geral, mostram evidências de resistência à ação da insulina e o defeito na secreção de insulina 
manifesta-se pela incapacidade de compensar essa resistência. 
Em alguns indivíduos, no entanto, a ação da insulina é normal, e o defeito secretor mais intenso. 

 
Diabetes Gestacional. 
Ocorre durante a gravidez e, na maior parte dos casos, é provocado pelo aumento excessivo de peso da 
mãe. 
É a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, geralmente se resolvendo no 
período pós-parto, mas retornando anos depois em grande parte dos casos. 
 
Fatores de risco: 

 Idade >40 anos. 
 Obesidade. 
 Falta de atividade física regular 
 Hereditariedade 
 Hipertensão arterial 
 Estresse Emocional 
 História de Bebê GIG 
 Altos níveis de Colesterol e Triglicérides 
 Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos. 
 Doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida. 
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Sintomas: 
Os sintomas do DM são decorrentes do aumento da glicemia e das complicações crônicas que se 
desenvolvem a longo prazo. 
 
Os sintomas do aumento da glicemia são: 
* Sede excessiva 
* Aumento do volume urinário 
* Aumento da frequência urinária 
* Fadiga 
* Fraqueza 
* Tonturas 
* Visão Borrada 
*Aumento de apetite 
*Perda de peso 
 
Estes sintomas tendem a se agravar com o tempo e podem levar a complicações severas. Os sintomas 
das complicações envolvem queixas visuais, cardíacas, circulatórias, digestivas, renais, urinárias, 
neurológicas, dermatológicas e ortopédicas, entre outras. 
 
Está bem demonstrado hoje que indivíduos em alto risco (com tolerância à glicose diminuída) podem 
prevenir, ou ao menos retardar, o aparecimento do diabetes tipo (dois) 2. 
 
Mudanças de estilo de vida reduzem a incidência de diabetes. Essas mudanças visavam discreta redução 
de peso (5-10% do peso), manutenção do peso perdido, aumento da ingestão de fibras, restrição 
energética moderada, restrição de gorduras, especialmente as saturadas, e aumento de atividade física 
regular. 
 
Intervenções farmacológicas, como o uso de alguns medicamentos utilizados no tratamento do 
diabetes, como a metiformina, também se mostram eficazes, reduzindo em 31% a incidência de 
diabetes em 3 anos. 
 
Prevenção: 
A prevenção da doença só pode ser realizada no tipo II. 
No DM tipo II, na medida em que uma série de fatores de risco são bem conhecidos, pacientes que 
sejam portadores dessas alterações podem ser rastreados periodicamente e orientados a adotarem 
comportamentos e medidas que os retire do grupo de risco. 
 
Assim é que pacientes com história familiar de DM devem ser orientados a: 
* Manter Peso normal 
* Praticar atividade física regular 
* Não fumar 
* Controlar a pressão arterial 
* Evitar uso de medicação que podem agredir o pâncreas. (cortisonas, diuréticos etc.) 
 
Essas medidas, sendo adotadas precocemente, podem resultar no não aparecimento do DM em pessoa 
geneticamente predisposta, ou levar a um retardo importante no seu aparecimento e na severidade de 
suas complicações. 
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Tratamento: 
 
Tratamento medicamentoso para diabetes tipo 1: 
Deve ser feito com insulina diariamente, que pode ser injetada de 2 a 3 vezes por dia ou através do uso 
de uma bomba infusora de insulina que vai liberando o medicamento na corrente sanguínea aos poucos 
durante o dia (em casos de difícil controle) 
O objetivo do tratamento é controlar os níveis de açúcar no sangue evitando os picos de hipoglicemia e 
hiperglicemia. 
 
Tratamento medicamentoso para diabetes tipo 2: 
Pode ser feito com remédios antiobesidade e agentes orais, que ajudam a controlar a produção e a 
secreção de insulina pelo pâncreas, associados a mudanças de hábitos de vida. 
 
HEPATITES VIRAIS 
As hepatites são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, consiste na inflamação do 
fígado que pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de doenças 
autoimunes, metabólicas e genéticas. São doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, 
mas quando aparecem se apresentam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, 
dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 
No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. Existem, ainda, os vírus 
D e E, esse último mais frequente na África e na Ásia. Milhões de pessoas no Brasil são portadoras dos 
vírus B ou C e não sabem. Elas correm o risco de as doenças evoluírem (tornarem-se crônicas) e 
causarem danos mais graves ao fígado como cirrose e câncer. Por isso, é importante ir ao médico 
regularmente e fazer os exames de rotina que detectam a hepatite. 
 
Características clínicas e epidemiológicas - Descrição: 
Patologia de notificação compulsória, as hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes 
etiológicos, com tropismo primário pelo fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas 
e laboratoriais distintas. 

 
Tipos de Hepatites Virais: Modo transmissão e sintomas. 
 
Hepatite A. 
É uma doença contagiosa, causada pelo vírus A (VHA), também conhecida como “hepatite infecciosa”. 
Sua transmissão é fecal-oral, por contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos 
contaminados pelo vírus. Geralmente, não apresenta sintomas. Porém, os mais frequentes são: 
cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e 
fezes claras. Quando surgem, costumam aparecer de 15 a 50 dias após a infecção. 

 
Hepatite B. 
É causada pelo vírus B (HBV), é uma doença infecciosa também chamada de soro-homólogo. Como o 
VHB está presente no sangue, no esperma e no leite materno, a hepatite B é considerada uma doença 
sexualmente transmissível. 
Entre as causas de transmissão estão: 

 Por relações sexuais sem camisinha com uma pessoa infectada, 
 Da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação, 
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 Ao compartilhar material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos), de higiene pessoal 
(lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos perfuro 
cortantes) ou de confecção de tatuagem e colocação de piercings, 

 Por transfusão de sangue contaminado. 
 
A maioria dos casos de hepatite B não apresenta sintomas. Mas, os mais frequentes são cansaço, 
tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 
Esses sinais costumam aparecer de um a seis meses após a infecção 
 
Hepatite C. 
É causada pelo vírus C (HCV). O vírus C, assim como o vírus causador da hepatite B, está presente no 
sangue. Entre as causas de transmissão estão: Transfusão de sangue; Compartilhamento de material 
para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos, entre outros), higiene pessoal (lâminas de barbear e 
depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam) ou para confecção 
de tatuagem e colocação de piercings; Da mãe infectada para o filho durante a gravidez (mais rara); 
Sexo sem camisinha com uma pessoa infectada (mais rara). 
O surgimento de sintomas em pessoas com hepatite C aguda é muito raro. Entretanto, os que mais 
aparecem são cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, 
urina escura e fezes claras. 
Por se tratar de uma doença silenciosa, é importante consultar-se com um médico regularmente e fazer 
os exames de rotina que detectam todas as formas de hepatite.  
O diagnóstico precoce da hepatite amplia a eficácia do tratamento. Existem centros de assistência do 
SUS em todos os estados do país que disponibilizam tratamento para a hepatite C. Quando a infecção 
pelo HCV persiste por mais de seis meses, o que é comum em até 80% dos casos, caracteriza-se a 
evolução para a forma crônica. Cerca de 20% dos infectados cronicamente pelo HCV podem evoluir para 
cirrose hepática e cerca de 1% a 5% para câncer de fígado.  
O tratamento da hepatite C depende do tipo do vírus (genótipo) e do comprometimento do fígado 
(fibrose). Para isso, é necessária a realização de exames específicos, como biópsia hepática nos 
pacientes sem evidências clínicas de cirrose e exames de biologia molecular.  
Previna-se, não existe vacina contra a hepatite C, a prevenção consiste em não compartilhar com outras 
pessoas nada que possa ter entrado em contato com sangue, como seringas, agulhas e objetos 
cortantes. Entre as vulnerabilidades individuais e sociais, devem ser considerados o uso de álcool e 
outras drogas e a falta de acesso à informação e aos insumos de prevenção como preservativos, 
cachimbos, seringas e agulhas descartáveis. 
 
Hepatite D. 
Também chamada de Delta, é causada pelo vírus D (VHD). Mas esse vírus depende da presença do vírus 
do tipo B para infectar uma pessoa. E sua transmissão, assim como a do vírus B, ocorre:  Por relações 
sexuais sem camisinha com uma pessoa infectada; Da mãe infectada para o filho durante a gestação, o 
parto ou a amamentação; Compartilhamento de material para uso de drogas (seringas, agulhas, 
cachimbos, etc.), de higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha 
ou outros objetos que furam ou cortam) ou de confecção de tatuagem e colocação de piercings; Por 
transfusão de sangue infectado. 
Da mesma forma que as outras hepatites, a do tipo D pode não apresentar sintomas ou sinais discretos 
da doença. Os mais frequentes são cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e 
olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 
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Hepatite do tipo E. 
É uma doença infecciosa viral causada pelo vírus VHE. De ocorrência rara no Brasil e comum na Ásia e 
África. Sua transmissão é fecal-oral, por contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos 
contaminados pelo vírus. Como as outras variações da doença, quase não apresenta sintomas. Porém, 
os mais frequentes são cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos 
amarelados, urina escura e fezes claras. Esses sinais costumam aparecer de 15 a 60 dias após a infecção. 
 
Modo de transmissão: 
Quanto às formas de transmissão, as hepatites virais podem ser classificadas em dois grupos: o grupo 
de transmissão fecal-oral (HAV e HEV) tem seu mecanismo de transmissão ligado a condições de 
saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos.       
 A transmissão percutânea (inoculação acidental) ou parenteral (transfusão) dos vírus A e E é muito rara, 
devido ao curto período de viremia dos mesmos. 
O segundo grupo (HBV, HCV e HDV) possui diversos mecanismos de transmissão, como o parenteral, 
sexual, compartilhamento de objetos contaminados (agulhas, seringas, lâminas de barbear, escovas de 
dente, alicates de manicure), utensílios para colocação de piercing e confecção de tatuagens e outros 
instrumentos usados para uso de drogas injetáveis e inaláveis. 
Há também o risco de transmissão através de acidentes perfuro cortantes, procedimentos cirúrgicos e 
odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas de biossegurança. 
Hoje, após a triagem obrigatória nos bancos de sangue, a transmissão via transfusão de sangue e 
hemoderivados é relativamente rara. A transmissão por via sexual é mais comum para o HBV do que 
para o HCV. 
Na hepatite C poderá ocorrer a transmissão principalmente em pessoa com múltiplos parceiros, co 
infectada com o HIV, com alguma lesão genital (DST), alta carga viral do HCV e doença hepática 
avançada. 
Os vírus das hepatites B, C e D possuem também a via de transmissão vertical (da mãe para o bebê). 
 
Manifestações clínicas: 
Após entrar em contato com o vírus da hepatite, o indivíduo pode desenvolver um quadro de hepatite 
aguda, podendo apresentar formas clínicas oligo/assintomática ou sintomática. 
No primeiro caso, as manifestações clínicas estão ausentes ou são bastante leves e atípicas, simulando 
um quadro gripal. 
No segundo, a apresentação é típica, com os sinais e sintomas característicos da hepatite como febre, 
icterícia e colúria. 
A fase aguda (hepatite aguda) tem seus aspectos clínicos e virológicos limitados aos primeiros seis 
meses da infecção e a persistência do vírus após este período caracteriza a cronificação da infecção. 
Apenas os vírus B, C e D têm potencial para desenvolver formas crônicas de hepatite. Pessoas com 
qualquer tipo de imunodeficiência têm maior chance de cronificação após uma infecção pelo HBV. 
Para o vírus C, a taxa de cronificação varia entre 60% a 90% e é maior em função de alguns fatores do 
hospedeiro (sexo masculino, imunodeficiências, mais de 40 anos). 
A taxa de cronificação do vírus D varia em função de aspectos ligados ao tipo de infecção (co-
infecção/superinfecção) e de taxa de cronificação do HBV. 

 
Tratamento Hepatite aguda: 

 Tratamento sintomático para náuseas, vômitos e prurido. 
 Repouso relativo até a normalização das aminotransferases. 
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 Dieta pobre em gordura e rica em carboidratos. 
 Medicamentos não devem ser administrados sem a recomendação médica para que não 

agravem o dano hepático. 
 
Hepatite crônica. 
As formas crônicas da hepatite B e C têm diretrizes clínico-terapêuticas definidas por meio de portarias 
do Ministério da Saúde. 
Devido à alta complexidade do tratamento, o acompanhamento e manejo dos efeitos colaterais, devem 
ser realizados em serviços especializados (média ou alta complexidade do SUS). 

 
Imunização: 
 
Vacinação contra o vírus da hepatite A: 
Está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), estando indicada 
apenas para pessoas com mais de 1 ano de idade, com hepatopatias crônicas susceptíveis para a 
hepatite A, receptores de transplantes ou transplantados. 
 
Vacinação contra o vírus da hepatite B: 
O Programa Nacional de Imunizações normatiza a vacinação universal dos recém-nascidos e população 
menor que 20 anos e também grupos populacionais mais vulneráveis, tais como profissionais de saúde, 
policiais militares, civis, carcereiros de delegacias e penitenciárias, usuários de drogas injetáveis e 
inaláveis, pessoas em regime carcerário, pacientes psiquiátricos, homens que fazem sexo com homens, 
profissionais do sexo. 
 

SAÚDE DO TRABALHO  
A saúde do trabalhador e um ambiente de trabalho saudável são valiosos bens individuais e 
comunitários. A saúde ocupacional é uma importante estratégia não somente para garantir a saúde dos 
trabalhadores, mas também para contribuir positivamente para a produtividade, qualidade dos 
produtos, motivação e satisfação do trabalho e, portanto, para a melhoria geral na qualidade de vida 
dos indivíduos e da sociedade como um todo.  
 
MEDICINA DO TRABALHO 
Especialidade médica que lida com as relações entre a saúde dos homens e mulheres trabalhadores e 
seu trabalho, visando não somente a prevenção das doenças e dos acidentes do trabalho, mas a 
promoção da saúde e da qualidade de vida, através de ações articuladas capazes de assegurar a saúde 
individual, nas dimensões física e mental, e de propiciar uma saudável inter-relação das pessoas e destas 
com seu ambiente social, particularmente, no trabalho.  
 
CIPA 
Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação 
da vida e a promoção da saúde do trabalhador. É composta de representantes do empregador e dos 
empregados, de acordo com o dimensionamento previsto, ressalvadas as alterações disciplinadas em 
atos normativos para setores econômicos específicos.  
A CIPA tem por atribuição identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de risco, com 
a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT. 
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CAT 
Comunicação de Acidente de Trabalho. Formulário que tem por objetivo registrar na Previdência Social 
a ocorrência de Acidentes de Trabalho. A todo e qualquer acidente de trabalho, seja por doença 
profissional, doença do trabalho ou acidente de trajeto, é dever da empresa informar à Previdência 
Social sua ocorrência através da CAT, independentemente de o segurado (funcionário) necessitar o 
recebimento do benefício previdenciário. 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. É o que ocorre pelo exercício de trabalho a serviço da empresa provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho 
permanente ou temporária, nos termos dos artigos 138 a 177 do Regulamento dos Benefícios da 
Previdência Social.  
Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeitos previdenciários, a doença profissional, a 
doença do trabalho e o acidente de trajeto: 
a) A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar à 
determinada atividade.  
b) Doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que 
o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. 
c) O acidente de trajeto é aquele sofrido no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção. 
 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
Equipamentos de Proteção Individual ou EPIs são quaisquer meios ou dispositivos destinados a ser 
utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o 
exercício de uma determinada atividade. 
Um equipamento de proteção individual pode ser constituído por vários meios ou dispositivos 
associados de forma a proteger o seu utilizador contra um ou vários riscos simultâneos. 
O uso deste tipo de equipamento só deverá ser contemplado quando não for possível tomar medidas 
que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. 
 
Tipos de EPIs: 
Os EPIs podem dividir-se em termos da zona corporal a proteger: 

 Proteção da cabeça: capacete; 

 Proteção auditiva: abafadores de ruído e/ou protetores auriculares e tampões; 

 Proteção respiratória: máscaras; aparelhos filtrantes próprios contra cada tipo de 
contaminante do ar: gases, aerossóis; 

 Proteção ocular e facial: óculos, viseiras e máscaras; 

 Proteção de mãos e braços: luvas feitas em diversos materiais e tamanhos conforme os riscos 
contra os quais se quer proteger: mecânicos, químicos, biológicos, térmicos ou elétricos. 

 Proteção de pés e pernas. 
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5. DISCIPLINA: USO DIFERENCIADO DA FORÇA - UDF 

 
Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública 
 
1º ENCONTRO 
 
Consiste na seleção adequada de opções de força em resposta ao nível de submissão do indivíduo a ser 
controlado. 
 
No Brasil, a mídia, a opinião pública, a sociedade organizada e o sistema de segurança pública vivem um 
dilema no que tange aos posicionamentos voltados aos modos operantes da atuação policial, qual seja: 
de um lado intervenções pautadas nos princípios da legalidade, ética e profissionalismo, do outro, 
algumas ações policiais com desfechos considerados desastrosos, em que tanto as instituições policiais, 
quanto os seus integrantes são imputados em boa parte por uso indevido da força, abuso de autoridade, 
truculência, violência arbitrária, danos físicos e morais.  
 
Diante do quadro que se apresenta relativo à atuação do agente de segurança, somos convictos em 
afirmar que a força usada (discricionariedade delegada pelo Estado) deve seguir sob rígidos critérios, de 
forma moderada e proporcional ao quadro de risco/ameaça e do potencial agressivo, em observância 
dos princípios de legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade da ação. 
 
O agente ao fazer a avaliação de risco, tanto poderá se deparar com situação dentro da normalidade, ou 
não, como, por exemplo, indivíduos em situação suspeita, ou ainda em atividade criminosa, e nessa linha 
tênue (em curto espaço de tempo e quase sempre sob forte estresse) deverá agir visando resultados 
satisfatórios. 
 
Logo, se espera que o agente tenha a habilitação para atuar nos mais diferentes quadros, comuns no 
cotidiano do trabalho prisional, e para tanto, deve ter a sua disposição as ferramentas necessárias à sua 
atuação.  
 
Há muito, o uso de equipamentos não letais para os profissionais de segurança pública é um assunto 
discutido no Brasil e no mundo, porém a aplicação de técnicas que associem a doutrina e equipamentos 
não letais ao uso progressivo da força é uma proposta relativamente nova para o sistema de segurança 
pública e os seus integrantes. 
 
Dentro do que é preconizado nos diversos modelos de uso diferenciado da força no mundo, todos 
preveem soluções voltadas ao uso de não letais, graduando-se a força a partir de alguns elementos: a 
presença do agente, controle verbal, o controle por contato, o controle físico, o controle por 
equipamentos não letais e em caso extremo o uso da força letal. Para tanto o agente lança-se mão da 
utilização de equipamentos, apetrechos e técnicas como a utilização da algema, a tonfa/cassetete, 
dominação física/defesa pessoal, munições de impacto controlado, munições químicas, taser, coletes 
anti-balísticos, entre outros, que por sua vez estão em pleno desenvolvimento tecnológico. 
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Uma vez bem equipado e treinado para o uso dos não letais, ainda resta ao agente a incumbência de se 
ter habilidade para a percepção quanto a forma e a graduação da força a ser empreendida de acordo 
com o quadro apresentado o que leva a concluir que para se ter uma tomada de ação satisfatória deve- 
se observar fatores legais, técnicos e éticos além de um processo de treinamento que o capacite ao 
mister como agente. 
 
O desenvolvimento de equipamentos com destinação a aplicação na atividade de segurança pública 
voltados para o uso não letal tem sido feito por algumas empresas, cuja boa parte do desenvolvimento 
e fabricação tem origem estrangeira, ou é produzido com exclusividade por algumas poucas empresas 
no mercado nacional considerando sua importância e as necessidades das instituições policiais no Brasil. 
 

Modulo 1 - Aspectos legais 
PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 4.226, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública. 
 

Código de Processo Penal 
Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de 
tentativa de fuga do preso. 
 
Código Penal 
Art. 23 – Exclusão de Ilicitude - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
I - em estado de necessidade; 
II - em legítima defesa; 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele 
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
Art. 20, § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe 
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. 

 
Módulo 2 – Uso da força pelos Agentes de Segurança Pública 

DIRETRIZES SOBRE O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA 
O uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, 
necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. 
 
Definição de força: Intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente 
de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei.  
Observação: Nem todas as ocorrências são resolvidas por meio da verbalização ou negociação. Dessa 
forma, é imperioso estudar a legislação, a doutrina e os manuais de táticas e técnicas que tratam do 
assunto. 
 
Nível do Uso da Força: Intensidade da força escolhida pelo agente de segurança pública em resposta a 
uma ameaça real ou potencial. 
 
Uso Diferenciado da Força: Seleção apropriada do nível de uso da força em resposta a uma ameaça 
real ou potencial visando limitar o recurso a meios que possam causar ferimentos ou mortes. 

 
Módulo 3 – Princípios básicos do uso da força 
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PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 4.226, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 
Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situações de 
uso da força, deverá portar no mínimo 2 (dois) instrumentos de menor potencial ofensivo e 
equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma 
de fogo.  
 
Princípio da Conveniência: A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa 
ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos.  
 
Princípio da Legalidade: Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução 
de um objetivo legal e nos estritos limites da lei.  
 
Princípio da Moderação: O emprego da força pelos agentes de segurança pública deve sempre que 
possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força.  
 
Princípio da Necessidade: Determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor 
intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos.  
 
Princípio da Proporcionalidade: O nível da força utilizado deve sempre ser compatível com a gravidade 
da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de 
segurança pública. 
 
2º ENCONTRO 

 
Módulo 4 – níveis de uso diferenciado da força 

 

 

 
 
São divididos em seis partes. Sempre lembrando que o nível de força a ser utilizado deve ser 
proporcional ao nível de resistência oferecido. 
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Presença Física; Verbalização; Controle de Contato ou Técnicas de mãos livres; Controle Físico ou 
Técnicas de Submissão; Táticas Defensivas Não letais; Força letal. 
 
Presença Física: Demonstração ostensiva de autoridade. É um tipo de força, pois a simples presença 
do agente da lei pode reprender e até anular uma ação criminosa. 
 
Verbalização: Falas e comandos com entonação apropriada e o emprego de termos adequados e de 
fácil compreensão pelo abordado. 
 
Controle de Contato ou Técnicas de mãos livres: São técnicas em que o Agente de Segurança Pública 
faz a intervenção sem recorrer a quaisquer armamentos, instrumentos ou equipamentos. São 
estabelecidas para cada nível de risco, orientando a distância e a angulação de aproximação, bem como 
a posição de mãos e de braços do Agente de Segurança Pública. Estando preliminarmente com as mãos 
livres e visíveis, o Agente transmitirá ao abordado a mensagem de que deseja dialogar ou resolver 
pacificamente o conflito. Para todas as posturas a mãos livres, o Agente de Segurança Pública deverá 
adotar a posição de “base”, utilizada nas artes marciais, variando-se apenas a posição das mãos e dos 
braços. Essa posição permite ao Agente de Segurança equilíbrio e melhores possibilidades de defesa e 
de contra-ataque. Também permite maior proteção da arma de fogo (quando houver) do Agente de 
Segurança, haja vista que os braços e as pernas mais fortes e, consequentemente, o coldre (geralmente 
colocado do lado da mão mais forte) ficam ligeiramente projetados para a retaguarda. Logo, mais 
distantes do raio de ação do abordado.  
 
Controle Físico ou Técnicas de Submissão: Emprego de técnicas de defesa pessoal, com um maior 
potencial de submissão, para fazer com que o resistente ativo (agressivo), seja controlado sem o 
emprego de instrumentos. 
 
Táticas Defensivas Não letais: Emprego de tonfa, agentes químicos, algemas, munições de impacto 
controlado, armas de impulso elétrico, entre outros que objetivem anular ou controlar o nível de 
resistência do agressor. 
 
Força letal: Aplicação de técnicas de defesa pessoal, uso de armas de fogo ou outros equipamentos, 
direcionados a regiões vitais do corpo do agressor, com objetivo imediato de fazer cessar a ameaça.  
 
O uso da arma de fogo ou de força letal constituem-se em medidas extremas, somente justificáveis 
para preservação da vida. 
- Adote todas as medidas legais que couberem ao caso em particular. Conduza sua atuação conforme 
preconizado no escalonamento do uso da força. Seja firme e seja justo. Aja com ética, técnica e 
legalidade. 
 

Módulo 5 – responsabilidades no uso diferenciado da força. 
O excesso no uso da força, ou abuso de poder, além de comprometer externamente o prestígio do 
Sistema Prisional de Minas Gerais, dando à população uma imagem falsa da ação de seus integrantes, 
propicia a projeção de comentários distorcidos dos fatos, jogando a sociedade contra o Sistema e as 
autoridades responsáveis pela Manutenção da Ordem Pública. 
 
O uso da força, no entanto, deve ser o mínimo necessário para a efetivação da prisão. O uso excessivo 
da força resultará em responsabilidade legal, com a punição correspondente. A extensão das medidas 
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de forças a serem empregadas são limitadas às necessárias para a detenção ou custodia do infrator, para 
subjugar a sua resistência, impedir a sua fuga ou executar a recaptura, no caso da fuga se consumar. 
Ninguém poderá justificar o uso desnecessário da força e de ameaças de violência, nem de emprego de 
processos que possam resultar em desnecessário perigo à integridade do transgressor. Literalmente, 
violência é ato em que há emprego da força bruta, ato oposto ao Direito ou à Justiça, ato que não atende 
a argumentos ou ainda constrangimento físico ou moral, coação. Percebe-se claramente a variação da 
intensidade que se atribui, ao termo, num esforço de cobrir toda a infinidade de formas de violência.  
 
Originariamente, prendendo-se aos limites clássicos, o termo violência era concebido como ação 
contrária à ordem ou disposição da natureza. Em outra acepção, fazendo relacionar violência com 
agressividade, pode dizer-se que a violência é a agressividade desviada, redobrada, posta a serviço de 
uma busca ilegítima de poder sobre o outro ou sobre a própria sociedade. Assim, seria violento qualquer 
ato que implicasse na utilização ilegal ou abusiva da força, provocando sofrimento físico ou moral da 
vítima, destruição do patrimônio individual ou social e uma reação de indignação da sociedade. 
 

 Os Agentes de Segurança Pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em 
casos de legítima defesa própria ou de terceiro contra perigo iminente de morte ou lesão grave; 

 Não é legitimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, 
mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão 
grave aos agentes de segurança pública ou terceiros; 

 A responsabilidade direta pelo uso de força será do autor. Ela é individual e recai sobre o agente 
que a empregou;  

 Ordem ilegal não se cumpre e não será causa de justificação pelo erro do autor. Neste caso a 
responsabilidade caberá também, ao superior que ativer dado; 

 Os superiores hierárquicos também serão responsabilizados quando deixarem de adotar as 
medidas disponíveis para impedir, fazer cessar ou comunicar o excesso de força praticado por 
agentes sob suas ordens.  

 Qualquer agente que suspeite que outro agente esteja fazendo o uso da violência e uso 
excessivo/desnecessário de força, deve adotar todas as providências ao seu alcance, para 
prevenir ou opor-se, rigorosamente, a tal ato.  

 Os chamados "disparos de advertência" não são considerados prática aceitável, por não 
atenderem aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e 
conveniência e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos.  

 Todo Agente de Segurança Pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em 
situações de uso da força, deverá portar no mínimo 2 (dois) instrumentos de menor potencial 
ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de 
portar ou não arma de fogo. 

 
Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa(s), o Agente de Segurança Pública envolvido 
deverá realizar as seguintes ações:  

 Facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos;  

 Promover a correta preservação do local da ocorrência; 

 Comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente;  

 Preencher o relatório correspondente sobre o uso da força; 
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Boletim de Ocorrência 
Em caso de uso da força, deve-se confeccionar um boletim de ocorrência para amparar a atuação do 
Agente e não deixar margens a futuros questionamentos. 
Lembre-se que resistência é crime (Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou 
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio).  
Logo, é obrigatória a condução do infrator à presença da autoridade policial e o devido registro da 
ocorrência. 
 
Cabe outro aviso!!!! 
Prevaricação (deixar de fazer) também é crime 
 
Auto de Resistência  
Em caso de resistência, mesmo que ninguém seja lesionado, lavre o auto de resistência assinando-o com 
duas testemunhas, conforme prevê o artigo 292 do Código de Processo Penal (CPP). Arrole, de 
preferência, testemunhas presenciais. A não lavratura do auto de resistência torna, em tese, o ato ilegal, 
pois descumpre o previsto em legislação. Portanto, confeccione o auto de resistência para resguardar a 
legalidade da ação. 
Visualize e ensaie mentalmente respostas adequadas para situações de confronto. Dessa forma, a 
situação não se apresentará completamente nova e você terá maiores chances de dar respostas 
adequadas e de não entrar em estado de pânico. 
 
Nem todas as situações são possíveis de serem treinadas. 
Planeje suas ações. Calcule se o efetivo é suficiente, discuta com os companheiros a melhor estratégia 
de aproximação e abordagem. Defina o que cada um deve fazer. Esteja preparado para reação. Nunca 
pense que não vai acontecer. Por meio de planejamentos e cálculos, é possível prever o resultado.  
O uso da força deve ser excepcional e nunca ultrapassar o nível razoavelmente necessário para se 
atingir os objetivos legítimos de aplicação da lei. 
 
O uso da arma é uma medida extrema! 
Torna-se de fundamental importância contar com equipamentos não letais para o uso na atividade do 
agente de segurança penitenciaria, em especial para o serviço operacional, ampliando o leque de opções 
para seleção e aplicação no momento do uso diferenciado da força. Sob esta ótica a opção do 
armamento não - letal passa a representar uma ferramenta fundamental vez que potencializa a 
eficiência do trabalho do agente sem necessariamente gerar maiores danos a integridade física do 
custodiado considerando a utilização de força moderada.  
 
Deve-se salientar que o sistema é favorável que o agente tenha a sua disposição toda tecnologia, 
equipamentos e apetrechos necessários ao desenvolvimento de sua atividade profissional, entre estes 
o porte da arma de fogo. Porém, deve se desenvolver a habilidade e suporte técnico científico capaz de 
subsidiar a sua tomada de decisão para o difícil e solitário momento da tomada de decisão quando do 
uso da força, em especial capacitando-o a selecionar e graduar a força estritamente necessária para 
conter a ação agressora, pois é este nível de profissionalismo que a sociedade espera do agente de 
segurança penitenciário. 
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6. DISCIPLINA: RADIO COMUNICAÇÃO 

NOÇÕES GERAIS 
 
ENCONTRO ÚNICO 
 
• A comunicação é essencial para uma organização social. 
• O homem, como ser político e social, depende da vida em sociedade e, portanto, não é possível vida 
humana sem comunicação. 
• A comunicação não envolve somente palavras. 
• As pessoas comunicam o tempo todo, através de expressões faciais, gestos, olhares, posturas, etc. 
• Sem comunicação, a atividade de segurança seria inoperante, com seus integrantes isolados pela 
distância entre um posto e outro, sem possibilidade de solicitar apoio da equipe. 
 
CONCEITO E APRESENTAÇÃO 
• Comunicação é o processo no qual se emite, transmite e recebe mensagens através de métodos 
(escrita, fala) e/ou sinais convencionados (gestos, sinais sonoros, etc.). 
• Na comunicação do dia a dia do profissional de segurança, o equipamento mais utilizado é o de rádio 
comunicação, por ser de baixo custo e atender às necessidades de um estabelecimento. 
• E a tecnologia vem aprimorando cada vez mais os equipamentos. 
• Em alguns casos, devido às características da atividade de segurança, os agentes penitenciários usam 
meios naturais de comunicação. 
• Por exemplo, sinais convencionados entre a equipe, o que permite maior discrição e sigilo das 
mensagens, e funciona como forma de comando. 

 

 
 

O QUE É UM RÁDIO? 
Rádio é um recurso tecnológico das telecomunicações utilizado para propiciar comunicação por 
intermédio da transcepção de informações previamente codificadas em sinal eletromagnético que se 
propaga através do espaço. Uma estação de radiocomunicação é o sistema utilizado para executar 
contatos à distância entre duas estações, ela é composta basicamente de um transceptor (transmissor-
receptor) de radiocomunicação, de uma linha de transmissão e da antena propriamente dita. A este 
sistema se dá o nome de sistema irradiante.  
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Rádios ainda são usados como base para a comunicação de voz nas grandes organizações 
governamentais e não-governamentais, bombeiros, estações de ônibus e trens, aeroportos, estaleiros, 
postos policiais, etc. É considerado o mais barato, seguro e infalível meio de comunicação, em 
comparação com as muitas outras opções disponíveis, tais como telefones celulares, comunicações via 
satélite, etc.  
 

TIPOS DE RÁDIOS (BASE, PORTÁTIL) 

 
1. 

 
 

2. 
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FREQUÊNCIAS DE RÁDIOS (VHF E UHF) 
Além de sua construção, os rádios também são diferenciados pela faixa de frequência em que eles 
operam. Existem duas grandes faixas de frequência que são utilizadas nos HTs comerciais: VHF e UHF.  
Rádios VHF (Very High Frequency)“. freqüência muita alta”. Estes são utilizados para comunicação entre 
distâncias curtas. Rádios HF. Estes rádios transmitem sinais em (Ultra High Frequency)“ frequência alta”. 
São para distâncias mais amplas, e podem mesmo comunicar-se com estações a vários quilômetros de 
distância. 
 
OBS: Existem rádios que tem a capacidade de operar tanto em VHF quanto em UHF, estes são chamados 
de rádios dual band.  
 
Atualmente existem vários modelos de HT´s no mercado. Um dos mais conhecidos são os talk-about da 
Motorola, porém existem várias outras empresas que também produzem esses equipamentos. 
Exemplos: Cobra, Intelbras, Elite, Icom, Baofeng. 

 
COMO UTILIZAR CORRETAMENTE UM RÁDIO? 

Todo e qualquer rádio possui um botão chamado PTT (Push-to-Talk) que deve ser pressionado e 
mantido firme enquanto deseja-se falar, ao termino da mensagem deve se soltar o botão.  

Abaixo temos algumas regras básicas que devem ser seguidas à risca quando utilizamos um 
rádio.  
1. Falar claro e pausadamente  
2. Transmitir apenas o necessário referente ao assunto, evite assuntos do cotidiano no rádio  
3. Não interromper comunicação de um operador com outro  
4. Estar atento e atender prontamente as chamadas  
5. Usar o Código Fonético Internacional e o Código Q nas conversas, evite conversa formal  
6. Manter a disciplina na comunicação. 

 
CÓDIGO FONÉTICO INTERNACIONAL E CÓDIGO Q 

Código Internacional Q 
Trata-se de um recurso que visa simplificar e dar maior rapidez às comunicações, pela substituição de 
palavras, frase ou informações por um conjunto de três letras. O Código Q é adotado internacionalmente 
por Forças Armadas e trata-se de uma coleção padronizada de três letras, todas começando com a letra 
“Q”, inicialmente desenvolvida para comunicação radiotelegráfica comercial, e posteriormente adotada 
por outros serviços de rádios, especialmente o radioamadorismo. Apesar de os códigos Q terem sido 
criados quando o rádio usava apenas o código Morse, eles continuaram a ser empregados depois da 
introdução das transmissões por voz. Para evitar confusão, sinais de chamadas têm sido frequentemente 
limitados a restringir sinais começando com “Q” ou tendo uma sequência de três Q embutidos. 

 
História 

O código Q, original foi criado aproximadamente em 1909 pelo governo britânico, como uma "lista de 
abreviações... preparadas para o uso dos navios britânicos e estações costeiras licenciadas pela Agência 
postal geral". O código Q facilitou a comunicação entre operadores de rádios marítimos que falam 
línguas diferentes, por isso sua rápida adoção internacionalmente. Um total de quarenta e cinco códigos 
Q aparecem na "lista de abreviações para serem usadas na radiocomunicação", que foi incluída no 
serviço de regulamentação anexo à Terceira convenção internacional de radiotelegrafia. A convenção 
aconteceu em Londres e foi assinada em 5 de julho de 1912, tornando-se efetiva em 1 de julho de 1913. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1912
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1913
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Os códigos Q compreendidos entre QAA-QNZ são reservados para uso aeronáutico; QOA-QOZ para uso 
marítimo; QRA-QUZ para todos os serviços. 
 
Além de facilitar as comunicações, o código Q agiliza a transmissão, dando uma maior confiabilidade nos 
dados transmitidos. Em fim a lista completa de códigos Q é usada pelos exércitos, aeronáuticas e 
marinhas do mundo a fora. Para o dia a dia em nosso caso a lista pode ser resumida em uma lista menor.  
 
Em todos os serviços de telecomunicações o Código Q é o único reconhecido pelo Ministério das 
Comunicações. Existem mais de 300 códigos “Q“, mas no Brasil alguns são mais utilizados, é um código 
de livre conhecimento, não tendo conotação sigilosa. Além de facilitar as comunicações, o código Q 
agiliza a transmissão, dando uma maior confiabilidade nos dados transmitidos. Obs. Se a transmissão for 
longa, é aconselhável interromper o QTC e checar se o operador está copiando corretamente a 
mensagem, que, caso assim não proceda, terá que repetir toda mensagem, demandando mais tempo.  
 
O erro poderá ocorrer por falha do aparelho ou por descuido de quem transmiti ou recebe o QTC. Nos 
casos de erro, repetir apenas a última parte transmitida.

 
Código Q Simplificado 
 
 QAP – Na escuta. 

 QRA – Nome. 

 QRG – Frequência, Canal. 

 QRL – Ocupado. 

 QRM – Interferência provocada por outra estação. 

 QRN – Interferência provocada por estática. 

 QRT – Parar de transmitir. 

 QRU – Mensagem. 

 QRV – Estou à disposição. 

 QRX – Aguarde um instante. 

 QRZ – Quem está chamando? 

 QSA = Intensidade de sinais (1- muito fraca; 2- fraca; 3- regular; 4- boa; 5- ótima). 

 QSB – Sinal oscilando. 

 QSL – Entendido, OK. 

 QSO – Comunicado, Notícia. 

 QSP – Ponte, Retransmissão de mensagem para outra estação 

 QSJ – Dinheiro. 

 QSY – Transmitir em outra frequência, mudar de canal. 

 QTC – Mensagem urgente. 

 QTH – Local, Endereço. 

 QTO – Banheiro. 

 QTR – Horas. 

 QTA – Mensagem cancelada. 
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Código Fonético Internacional 
O Alfabeto Fonético Internacional nada mais é que os sons de letras e números, que foram criados para 
facilitar as comunicações via rádio. É utilizado para transmitir as palavras de difícil pronunciação, ou 
impossíveis de serem entendidas durante uma conversação devido às interferências no momento da 
transmissão da mensagem que está sendo enviada no momento. Devem ser soletradas, usando-se o 
código fonético internacional, precedido pela expressão "Soletro". Usamos códigos que facilitam a troca 
de mensagens entre dois ou mais operadores.  
 
Assim o encarregado da transmissão poderá particularizar cada letra, conforme a primeira letra das 
palavras, pois facilita o envio de nomes e dados técnicos via rádio.  
 
Veja alguns exemplos abaixo:  
GOOGLE soletro: GOLF, OSCAR, OSCAR, GOLF, LIMA, ECO.  
YAHOO soletro ou vou soletrar: YANKEE, ALFA, HOTEL, OSCAR, OSCAR.  
NAKAMURA vou no fonético: NOVEMBER, ALFA, KILO, ALFA, MAIKE, UNIFORM, ROMEO, ALFA.  
BRASIL Vou soletrar companheiro: BRAVO, ROMEO, ALFA, SIERRA, INDIA, LIMA.  
Quando houver hífen separando as palavras usa-se dizer a palavra SEPARO.  
BR 163 Vai no fonético: BRAVO, ROMEO, SEPARO, PRIMEIRO, SEXTO, TERCEIRO  
No caso do uso da barra, usa-se se dizer a palavra DIAGONAL. 
Km /150 KILO, MAIKE, DIAGONAL, PRIMEIRO, QUINTO, NEGATIVO. 
Usar os dois pontos (:) usa-se dizer PTPT PAPA TANGO PAPA TANGO ou PT DOBRADO.  
Usar o ponto e vírgula (;) usa-se dizer PTVG PAPA TANGO VICTOR GOLF.  
Usar a vírgula (,) usa-se dizer VG- VICTOR GOLF.  
Usar o ponto final (.) usa-se dizer PT- PAPA TANGO FINAL.  
PT SDS significa: PAPA TANGO FINAL SAUDAÇÕES 
 
 

Letras  Numerais 

A – Alfa 
B – Bravo 
C – Charlie 
D – Delta 
E – Echo 
F – Fox 
G – Golf 
H – Hotel 
I – India 
J – Juliet 
K – Kilo 
L – Lima 
M – Mike 

N – November 
O – Oscar 
P – Papa 
Q – Quebec 
R – Romeo 
 S – Sierra 
T – Tango 
U – Uniforme 
V – Victor 
W – Whisky 
X – X-Ray 
Y – Yankee 
Z – Zulu 

 
 
 
 

1 – Primeiro 

2 – Segundo 

3 – Terceiro 

4 – Quarto 

5 – Quinto 

6 – Sexto 

7 – Sétimo 

8 – Oitavo 

9 – Nono 

0 – Negativo 

 
Lembrete: não há necessidade de ficar usando sempre o Código Fonético Internacional, toda vez que 
você for falar no rádio. Use realmente quando for necessário, isto é, quando a transmissão está péssima 
e seu companheiro não consegue compreender a mensagem que você está transmitindo, ou na 
mensagem contenha palavras de difícil compreensão, tais como nomes estrangeiros, etc.  
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SIMULAÇÕES 
 
Na expressão: Unidade de Suporte Básico de vida, as letras destacadas, pelo Alfabeto Fonético 
Internacional para Radiocomunicação, podem ser traduzidas por: UNIFORM, SIERRA, BRAVO.  
 
Diz o Operador de Rádio: Unidade de Suporte Básico de Vida 1 - Qual é a sua localização?  
 
USB 1 responde: Na Avenida Brasil próximo ao mercado municipal.  
 
Diz Operador de Rádio: Qual é o próximo destino?  
 
Utilizando-se o Código Q, as duas frases destacadas podem ser traduzidas, sem alterar o entendimento 
da mensagem, pelas seguintes expressões: QTH, QTI.  
 
Diz o Operador de Rádio: Unidade de Suporte Básico de Vida 1 Qual é o seu QTH.  
 
USB 1 responde: Na Avenida Brasil próximo ao mercado Municipal.  
 
Diz o Operador de Rádio: Qual é o próximo QTI.  
 
Utilizando-se do Alfabeto Fonético Internacional para Radiocomunicação, a expressão destacada a 
seguir, SAMU 192, será traduzida por: SIERRA, ALFA, MYKE, UNIFORM. PRIMEIRO, NONO, SEGUNDO. 
  
DIÁLOGO DE UM OPERADOR DE RÁDIO EM UMA DELEGACIA DE POLÍCIA E SUA VTR (Viatura).  
 
OP: Atento furgão Quebec é central Quebec chamando!  
 
VTR: furgão Quebec em QAP. (na escuta)  
 
OP: Eu tenho um QTC "UU". (ocorrência urgentíssima)  
 
VTR: Prossiga com o QTC central. (ocorrência)  
 
OP: Trata-se de um QTC de 157. (ocorrência de roubo)  
 
VTR: Qual é o QTH? (local endereço)  
 
OP: O QTH é dentro do Parque de Exposições. (local endereço)  
 
VTR: Sabe informar se os elementos ainda estão pelo local.  
 
OP: Positivo. (sim)  
 
VTR: Vamos dirigir para QTH da ocorrência. (local endereço)  
 
OP: Ok companheiro, vou acionar a PAPA MYKE para dar um apoio. (Polícia Militar)  
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ATENÇÕES E QUESTÕES NA OPERAÇÃO DE UM RÁDIO HT 

 

 Retirar o microfone do seu suporte (estação móvel, estação portátil e estação fixa com microfone 
externo); 

 Manter uma distância aproximada de 5 (cinco) centímetros entre o microfone e aboca; 

 Observar se a rede está limpa, ou seja, se não há ninguém transmitindo naquele instante; 

 Acionar a tecla de microfone, verificando o aparecimento de sinal indicativo de transmissão; 

 Aguardar três segundos antes de falar para que o início da mensagem não seja incompleta; 

 Este cuidado deve ser tomado principalmente quando a rede funciona através de repetidora; 

 Identificar-se em toda estação de rádio, para comunicação, a identificação é obrigatória; 

 Em sistemas modernos, o simples apertar da tecla de transmissão já identifica a estação na 
central; 

 Mentalizar a mensagem antes da transmissão; 

 Ela deve ser clara, concisa e precisa, mesmo se complexa; 

 Adiar a chamada, caso uma estação não responda; 

 Repeti-la somente após alguns minutos ou após um posicionamento melhor; 

 Caso este deslocamento não seja possível, tentar a comunicação com outras estações (inclusive 
móveis) e solicitar a retransmissão da mensagem àquela de interesse; 

 Enquanto transmitindo, manter a tecla apertada, soltando-a imediatamente após a fala; 

 Durante a transmissão, não utilizar expressões desnecessárias. Utilizar o rádio somente em 
comunicação operacional; 

 A antena encaixada corretamente?  

 A bateria em nível bom?  

 Os rádios estão todos na mesma frequência?  

 Verificar o clip do cinto para garantir que o HT não caia ; 

 Segurar firme o equipamento para evitar quedas; 

 Manter o HT ou PTT a uma distância mínima de 15 cm da boca.; 

 JAMAIS pressionar o PTT durante a comunicação entre duas estações. 
 

TKS A TODOS, FINAL DAS TRANSMISSÕES!!! 

 
7. DISCIPLINA: REGULAMENTO E NORMAS DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA 
PRISIONAL - RENP 

ASPECTOS LEGAIS 
 
1º ENCONTRO 

 
RESOLUÇÃO N° 1618, DE 07 DE JULHO DE 2016. 

Dispõe sobre a implantação e funcionamento da Comissão da Qualidade Prisional e aprova o 
Regulamento e Normas de Procedimentos das atividades de rotina das áreas de segurança e 
atendimento das Unidades Prisionais subordinadas à Subsecretaria de Administração Prisional. 
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O QUE É O RENP? 
O ReNP é uma resolução criada a partir da necessidade de normatização escrita para consulta e 
orientação aos Servidores no exercício de suas atribuições e competências, bem como para emprego 
em processos de capacitação e qualificação profissional; da necessidade de aprimorar e profissionalizar, 
no âmbito das Unidades Prisionais, o trabalho das equipes de segurança e das equipes de atendimento, 
mediante regulamentação e padronização de suas atividades de rotina; da constante necessidade de 
atualização das rotinas de atuação das equipes técnica e de segurança no âmbito do Sistema Prisional, 
bem como que esta demanda requer periódica alteração e adequação da padronização de 
procedimentos; da necessidade de racionalizar o fluxo de implementação de Resoluções, Portarias, 
Circulares e outras normativas, visando evitar falhas de comunicação, documentos e duplicidade e 
possíveis antinomias; e de que a existência de normatização escrita possibilita a realização de auditorias 
da qualidade no Sistema Prisional, e que estas constituem relevante instrumento gerencial para a 
avaliação das atividades desenvolvidas, o que, por sua vez, repercute positivamente, possibilitando o 
efetivo aperfeiçoamento do modus operandi. 
 
QUAL A FINALIDADE DO RENP? 
O Regulamento e Normas de Procedimento - ReNP, tem como objetivo, conforme parâmetros legais e 
metodológicos, regulamentar atividades desenvolvidas no âmbito da SEAP, bem como padronizar 
procedimentos da rotina diária das áreas de atendimento ao preso e segurança das Unidades Prisionais 
subordinadas à Secretaria de Administração Prisional.  

 
ONDE E COMO O RENP SERÁ APLICADO? 
Art. 2º O ReNP deverá ser observado e cumprido em todas as Unidades subordinadas à SEAP devendo 
ser aplicado, no que couber nas Unidades Prisionais de Perícia e Atendimento Médico conforme previsto 
no art. 89 do Decreto Estadual nº 46.647/2014, a saber:  
 
I - Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz;  
II - Centro de Apoio Médico e Pericial;   
III - Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa; e   
IV - Centro de Referência da Gestante Privada de Liberdade.  
Parágrafo único. O comando previsto no caput deste artigo deverá ser aplicado a outras Unidades 
Prisionais de Perícia e Atendimento Médico que venham a ser assumidas pela SEAP.  
OBS: o ReNP é um regulamento interno não havendo necessidade de ser levado a conhecimento ou 
aplicado em outras instituições. 
 
COMO O RENP É DIVIDIDO? 
Com a finalidade de dar a conhecer o modus operandi da SEAP a todos os servidores, alunos em curso 
de formação ou aperfeiçoamento e terceiros  interessados, o ReNP traz, em linhas gerais, a configuração  
organizacional e a descrição das atividades desenvolvidas pelas áreas administrativas e técnicas  
envolvidas nos processos que asseguram o funcionamento das Unidades que integram o Sistema  
Prisional. 
De acordo com a configuração organizacional os principais setores onde são desenvolvidas atividades 
relacionadas movimentação interna de indivíduos privados de liberdade tem suas técnicas e 
procedimentos que visam dar segurança para a unidade, para o agente e para o custodiado. 
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2º ENCONTRO 
 
Podemos encontrar os procedimentos operacionais no ReNP, sendo:  
PROCESSO DE SEGURANÇA GERAL DA UNIDADE PRISIONAL..........................................................249 
POP.GP-01 - CADASTRO E CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E VISITANTES À UNIDADE 
PRISIONAL............................................................................................................................................. 250 
POP.GP-02 - REVISTA EM VISITANTES À UNIADE PRISIONAL - SERVIDOR E PRETADOR DE SERVIÇO ...252 
POP.GP-03 - VISTORIA EM VEICULOS E CARGAS................................................................................... 258 
PROCESSO DE INGRESSO DE PRESO ................................................................................................261 
POP.GP-04 - REVISTA NO PRESO E VISTORIA NS SEUS PERTENCES ...................................................... 262 
ANEXO I – FORMULÁRIO DE PERTENCES DE PRESO.............................................................................. 266 
POP.GP-05 - DEFINIÇÃO DA CELA DE PRESO....................................................................................267 
ANEXO II – CONTROLE DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA DE PRESO .................................................................. 269 
PROCESSO DE TRÂNSITO INTERNO DE PRESO.................................................................................270 
POP.GP-06 - PLANEJAMENO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE PRESO .............................................. 271 
POP.GP-07 - REVISTA NO PRESO E SEUS PERTENCES PARA O TRÂNSITO INTERNO ............................. 273 
POP.GP-08 - ALGEMAÇÃO .................................................................................................................... 281 
 
3º ENCONTRO 
 
POP.GP-09 - MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE PRESO .............................................................................283 
ANEXO III – AGENDA DE MOVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TÉCNICAS PARA ATENDIMENTO.................... 287 
ANEXO IV – AGENDA DE MOVIMENTAÇÃO ..........................................................................................288 
PROCESSO DE ACOLHIDA DE PRESO...............................................................................................289 
POP.GP-10 - AGENDAMENTO DOS ATENDIMENTOS ............................................................................290 
POP.GP-11 - ACOLHIDA DE PRESO ........................................................................................................292 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ACOLHIDA .............................................................................................. 294 
ANEXO VI – RELAÇÃO DE PRESOS A SEREM ACOLHIDOS ..................................................................... 295 
ANEXO VII – RELAÇÃO DE PRESOS ACOLHIDOS ................................................................................... 296 
 
4º ENCONTRO 
 
PROCESSO DE CADASTRO E CREDENCIAMENTO DE VISITANTES .....................................................297 
POP.GP-12 - CADASTRO E CREDENCIAMENTO DE VISITA AO PRESO E À UNIDADE PRISIONAL ........... 298 
ANEXO VIII – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA VISITAÇÃO.............................................................. 305 
PROCESSO DE VISITAÇÃO AO PRESO OU À UNIDADE PRISIONAL ....................................................306 
PROCESSO DE VISITAÇÃO AO PRESO OU À UNIDADE PRISIONAL ....................................................307 
 
POP.GP-13 - REVISTA NO ADVOGADO DE PRESO E NOS COOPERADORES RELIGIOSOS E POLÍTICAS 
SOBRE DROGAS..................................................................................................................................... 308 
POP.GP-14 - REVISTA NO VISITANTE AO PRESO E VISTORIA EM SEUS PERTENCES.............................. 312 
ANEXO IX – FORMULÁRIO DE PERTENCES DE PRESO ........................................................................... 318 
 
OBS: O ReNP deverá ser cedido a todos os alunos para consulta e acompanhamento em aulas. 
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8. TÉCNICAS DE DEFESA PESSOAL 

 
PRINCÍPIOS DA DEFESA PESSOAL 
 
1º ENCONTRO 
 

 
 LEGALIDADE 

 PROPORCIONALIDADE 

 EFETIVIDADE  

 ABRANGÊNCIA 
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2º a 4º ENCONTROS SERÃO AULAS PRÁTICAS COM AS TÉCNICAS 

 
Todas as técnicas serão trabalhadas nas aulas práticas com os discentes. 
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9. TÉCNICAS DE ALGEMAÇÃO – T.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
1º ENCONTRO 
 
O material que será apresentado a seguir tem por finalidade o alinhamento básico no que tange aos 
procedimentos de Algemação aplicada ao sistema prisional, observando-se que hoje existe inúmeras 
técnicas disponíveis, mas o principal preceito em todas elas, é executa-las com segurança. 
 
ETIMOLOGIA 
 
A palavra algema proveniente do árabe al jamad significa a pulseira, e no sentido de aprisionar, apenas 
se torna de uso comum, no século XVI. O dicionário jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas 
refere-se como uma “pulseira de ferro empregada para manietar alguém a fim de dificultar sua    fuga    
quando    em    transporte    fora    do   lugar deconfinamento”. 
 
MANIETAR 
 
Definição: 
 

 tolher os movimentos de; 

 deter, imobilizar, prender; 

 privar da liberdade (por meio de); 

 obstruir, subjugar. 
 
 

MODELOS DE ALGEMAS E ACESSÓRIOS 
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ALGEMA DESCARTAVÉL DE PVC 

 
 

FIEL RETRÁTIL 

 
CINTURÃO DE ALGEMAÇÃO 
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ALGEMA DE TORNOZELO 

 
ALGEMA DE PUNHO ou FLEXÍVEL 

 
 
 

ALGEMA SEMI FLEXÍVEL 
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ASPECTOS LEGAIS 
 
Não existe legislação nacional específica sobre o assunto e nem a maior parte dos Estados legislou 
sobre tal. 
 
O artigo 199 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984), prevê: 
 
“Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal”. 
Obs: Este decreto federal, no entanto, ainda não foi editado. 
 
O que é Súmula Vinculante? 
 
Mecanismo que tem força de lei e deve ser seguido por todos os tribunais. 
 
Criada em 2004 com a Emenda Constitucional 45. 
 
A súmula vinculante é um mecanismo que obriga juízes de todos os tribunais a seguirem o entendimento 
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre determinado assunto com jurisprudência 
consolidada. 
 
SÚMULA VINCULANTE Nº 11 STF 
 
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade 
por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de 
nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
 
O USO DE ALGEMAS NO SISTEMA PRISIONAL 
 
A utilização das algemas é de suma importância em deslocamentos de presos conduzidos no trânsito 
interno e externo das unidades prisionais (fóruns, Hospitais e outros procedimentos); 
 
O uso de algemas contribui para a segurança do ASP, tendo em vista que o mesmo terá a plena certeza 
de onde estão as mãos do conduzido, preservando assim a garantia da integridade física dos envolvidos 
procedimento, transeuntes e do  próprio preso;    
 
O intuito de algemar é para manter o conduzido controlado, principalmente se seu estado 
psicoemocional estiver alterado, pois poderá tomar atitudes inesperadas, como se auto lesionar, agredir 
a transeuntes e outros à sua volta, atirar-se em objetos, obstáculo, chão, parede,etc.., 
 
2º ENCONTRO 
 
NORMAS DE SEGURANÇA ReNP/POP GP- 08 
Algemação das mãos 
 
Determinar que o preso coloque as mãos para trás do corpo. 
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NORMAS DE SEGURANÇA ReNP/POP GP- 08 
Algemação das mãos 
 
Caso a portinhola esteja na parte baixa da porta da cela, solicitar que o preso, de costas, coloque as 
mãos para fora de modo a possibilitar a algemação com as costas das mãos unidas. 
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Caso a portinhola esteja na parte alta da porta da cela, solicitar que o preso, de frente, coloque as 
mãos para fora de modo a possibilitar a algemação e, assim que o mesmo sair, realizar a transposição 
das algemas para trás. 
 
Segurar a mão de ação do preso e algemá-la, cuidando para que a fechadura fique voltada para cima. 
 

 
 
Algemar a outra mão do preso, de modo que as costas das mãos fiquem unidas. 
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Ajustar as algemas para que não fiquem apertadas ou folgadas certificando-se que não possam ser 
retiradas pelo preso. 
 

 
 
Travar as algemas com o pino de chave de algema 
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NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO O POP GP- 08 
Algemação das mãos 
Caso haja necessidade de transportar algum objeto, as mãos do preso poderão ser algemadas para 
frente, permitindo-lhe estender os braços de modo a facilitar o transporte. 
 
NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO O POP GP- 08 
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O preso portador de mutilações ou que tiver um dos braços em condições, mesmo que mínimas, de 
movimentação que impossibilitem a algemação das mãos, deverá colocá-lo para trás do corpo, de 
modo a possibilitar que o ASP, com a mão que não seja a de ação, segure-o pelo antebraço a fim de 
conduzi-lo. 
 

 
 
NO CASO DE ESCOLTA EXTERNA, USAR PREFERENCIALMENTE O CINTURÃO DE ALGEMAÇÃO. 
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No preso portador de mutilações ou que tiver um dos braços em condições, mesmo que mínimas, de 
movimentos  que impossibilitem a algemação das mãos, serão utilizadas as algemas de tornozelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em caso de escolta de longas distâncias as mãos do preso deverão ser algemadas para frente. 
Em caso de escolta de longas distâncias as mãos do preso deverão ser algemadas para frente. 
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Algemação dos pés 
Determinar que o preso encoste de frente para a parede e levante uma das pernas, dobrando-a para 
trás e, em seguida, colocar as algemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar que o preso levante a outra perna e dobre-a para trás, repetindo o procedimento e 
cuidando para que a fechadura fique voltada para baixo.  
Travar as algemas com o pino da chave. 
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Algemação finalizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUIDADOS NECESSÁRIOS 
Ficar atento a possíveis reações do preso e quando necessário, solicitar reforço à equipe de 
segurança. 
 
CUIDADOS NECESSÁRIOS 
1- Durante a algemação do preso o Agente de Segurança Penitenciário não deverá estar 
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AÇÃO IMEDIATA EM CASO DE IRREGULARIDADE 
 
As irregularidades serão comunicadas ao Coordenador de Segurança. 
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10. TÉCNICAS COM USO DE BASTÃO TONFA 

 
1º ENCONTRO 
 
Nesta disciplina serão abordadas técnicas do manuseio correto do bastão PR24, dentro do uso 
diferenciado da força; objetivando estimular o aluno na prática do correto uso da técnica. 
 A tonfa é um instrumento auxiliar de defesa, altamente perigosa se empregado incorretamente, 
podendo causar lesões. 

 
UTILIZAÇÃO DO BASTÃO TONFA 
 
Como foi verificado na disciplina de Uso Diferenciado da Força, a Tonfa é um instrumento de Menor 
potencial Ofensivo, e quando utilizada de maneira correta pode ser um excelente recurso na contenção 
e subjugação de um indivíduo agressor. 
 
Erroneamente muitos agentes de segurança utilizam-se da tonfa como um mero cassetete, 
menosprezando a versatilidade e potencial deste instrumento de contenção e defesa, mais do que isso, 
essa ferramenta vem para potencializar as técnicas de Defesa Pessoal Policial, tendo um maior alcance, 
uma condição eficaz de defesa e uma gama de possibilidades de imobilização. 
 
Partindo desse princípio a tonfa pode ser classificada como um instrumento de menor potencial ofensivo 
contundente e de contenção, devendo esta, estar coldreada no cinto de guarnição no lado oposto ao da 
arma letal, quando o Agente estiver em posição de descanso. 
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Definições  

a) Mão forte, a mão que manuseia a tonfa habitualmente; 
b) Mão de apoio, a mão oposta, utilizada eventualmente; 
c) Bloqueios são as técnicas de defesa com a tonfa; 
d) Angulos contundentes, ataques com a tonfa; 
e) Estocadas são ataques com as extremidades da tonfa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE EMPUNHADURA 
 

a) Empunhadura simples: o bastão é seguro pela parte menor com a mão de maior habilidade, onde 
se aplica uma força para frente e para baixo, fazendo com que a ponta longa se junte ao antebraço. 
Este tipo de empunhadura é utilizado na execução das técnicas defensivas, ofensivas, de saques e 
de giros. 
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b) Empunhadura tipo cassetete: o bastão é seguro pela parte menor com a mão de maior habilidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Empunhadura tipo martelo: o bastão é segurado por sua extremidade longa de forma que a 
empunhadura possa ser usada, como gancho para aplicação de técnicas de imobilização ou escalada, 
e ou tipo um martelo para deferir golpes em algo rígido, tipo paredes entre outros – não é 
aconselhável que se utilize deste tipo de empunhadura para desferir golpes em um indivíduo.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postura e Guarda 
a) Guarda baixa: o bastão é empunhado junto ao antebraço, permanecendo ambos os braços estendidos 
ao longo do corpo. 
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Guarda média: o bastão é empunhado pela mão forte no punho, e pela mão de apoio no primeiro terço 
da extremidade da parte maior da tonfa, de forma a propiciar rápida imobilização ou reações com golpes 
médios ou contundentes. 
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c) Guarda alta: o bastão é empunhado junto ao antebraço, com o cotovelo semi flexionado. O braço 
oposto deve estar levantado, com o cotovelo semi flexionado e o punho cerrado na altura do queixo. O 
peso do corpo deve estar distribuído entre as pernas, permanecendo os joelhos levemente flexionados, 
o que possibilitará a realização de avanços ou recuos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTOS VULNERÁVEIS DO CORPO HUMANO 
 
Embora o estudo de ponto a ponto seja o mais indicado, há um raciocínio rápido que você possa usar 
para encontrar alguns pontos de pressão. A partir do topo da cabeça meça um palmo de sua mão para 
frente, para trás e para os lados. A cada palmo que você medir a ponta de seus dedos estarão 
provavelmente sobre um ponto vital.  
 
Por exemplo, medindo um palmo para frente, seu dedo mínimo vai tocar a base de seu nariz, um ponto 
de pressão. Seguindo a diante ele tocará na garganta, outro ponto de pressão, e medindo em palmos 
você passará pelo fim do osso externo no plexo solar, dois dedos abaixo do umbigo e por fim, a genitália. 
Lembrando que medindo para trás e para os lados também há pontos de pressão. 
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ZONAS DE IMPACTO 
 
Zona verde: Essas são regiões ideais para desferir golpes visando imobilizar sem ocasionar danos que 
possam levar a morte do agressor, locais como grandes grupos musculares, abdômen, baraços e pernas.  
 
Zona amarela: Os danos ocasionados são de gravidade média a alta gravidade. As consequências podem 
ser hemorragias ou lesões em órgãos da região do tronco, tórax, costelas, articulações, genitália. 
  
Zona vermelha: Os danos ocasionados por golpes desferidos nessa zona são de alto risco, devendo o 
Agente de Segurança evitar ou somente usar em situações de legítima defesa. As consequências podem 
ser perda da consciência, lesões graves, choque ou morte, toda área da face, cabeça, nuca, coluna 
vertebral, garganta e externo.  
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2º ENCONTRO 
 
TÉCNICAS DEFENSIVAS 
Técnicas de defesas e bloqueios 360° 
Defesa contra-ataques superior 
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Defesa contra-ataques laterais 
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Defesa contra-ataques inferiores 
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TÉCNICAS REATIVAS OU DE DISTRAÇÃO 
 
Técnicas reativa horizontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas reativa vertical 
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Técnicas reativas diagonal ou em X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estocada frontal 
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TÉCNICAS DE ALAVANCAS DE IMOBILIZAÇÃO 
 
Imobilização com agressor em pé de frente e de costas 
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Imobilização com agressor deitado 
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TÉCNICAS DE CONDUTA, POSTURA E CONDUÇÃO 
 Conduta, postura e comportamento aplicado ao trânsito interno 
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Técnicas de condução com a tonfa 
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CONCLUSÃO 
O Agente de segurança que não luta, é um Agente incompleto; 
O Agente de Segurança que não Atira, é um Agente incompleto; 
O Agente de segurança que não desenvolve um pensar tático autônomo, é um Agente incompleto; 
Treine, se dedique, qualifique-se, mostre que és completamente capaz. 
 
REFERÊNCIAS 
BRASIL. Ministério da Defesa. Estado-Maior do Exército. Manual de Campanha C 20-50 - Treinamento 
Físico Militar - Lutas, 3ª Edição, 2002. 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Defesa Social. Manual de Emprego do Bastão Tonfa do Comando 
de Operações Especiais - COPE, Volume 1. Belo Horizonte, 2010. 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. Manual de emprego do bastão tonfa. Belo Horizonte: Centro de 
Pesquisa e Pós-Graduação, 2009. 
POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO.  Manual técnico de emprego do bastão tonfa, 1ª edição, 2001. 
POLICE SERVICE CANADÁ. Monadnock Baton training – MON 1001 – polycarbonate control baton – 
PR24. 
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11. NOÇÕES DE IMPO 

 
1º ENCONTRO 
 
LEITURA DE AMBIENTE  
Quanto ao s termos Leitura de Ambiente, pensamentos eletivos e a aplicação do Uso Diferenciado da 
Força–UDF, orientamos o Agente Penitenciário a observar: 
O nível de resistência dos envolvidos na ocorrência; 
Planos de contingência, segurança e pontos vulneráveis da Unidade Prisional.  
 
PENSAMENTO ELETIVO 
Opção pela técnica ou tecnologia mais adequada para uma infinidade de cenários que venham 
apresentar-se em seu cotidiano, seja ele interno ou externo. 
 As tecnologias Não Letais têm acompanhado o avanço desse termo, dentro do Sistema de Segurança 
Pública. 
 
VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO: 
 
CONSIDERAR QUANTO A: 
Emissão e quantidade de concentração química a ser empregada em ambiente confinado ou aberto; 
Distância recomendada para o disparo e tipo de munição a ser empregada; 
Parte do corpo a ser atingido pelo disparo; 
Distância de segurança recomendada para o lançamento e, aplicabilidade das granadas; 
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Legislação e Conceitos 
Código de Conduta-Adotado pela Assembleia Geral da ONU, em sua resolução 34/169 de 17 de dez 
de1979. 
Comentário 
 O termo “funcionários responsáveis pela aplicação da Lei ”inclui todos os agentes da lei nomeados, quer 
eleitos, que exerçam poderes policiais, especialmente poderes de detenção ou prisão. 
Código de Conduta -Adotado pela Assembleia Geral da ONU, em sua resolução 34/169 de 17 de dez de 
1979 
 
Nos países onde os poderes policiais são exercidos por autoridades militares, quer exerçam funções de 
polícia, as autoridades militares, uniformizadas ou não, ou por forças de segurança do Estado, será 
entendido que a definição dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei incluirá os funcionários de 
tais serviços. 
 
INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
 
CONCEITO 
(Conforme Portaria Interministerial SDH/MJ Nº 4226 de 31 de dezembro de 2010 –Anexo II)  
Conjunto de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e 
minimizar danos causados à integridade das pessoas. 

 
Conjunto de procedimentos empregados em intervenções que demandem o uso da força através do uso 
de instrumentos de menor potencial ofensivo, com intenção de preservar vidas e minimizar danos à 
integridade das pessoas. 
 
Munições projetadas e empregadas, especificamente, para: 
 
- conter; 
- debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas; 
- preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas envolvidas. 
 
Foram desenvolvidos com o intuito de neutralizar sem causar morte. 
Observação: Sugerem consequências menos gravosas sobre os envolvidos, vítimas secundarias e 
transeuntes.  
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PORTARIA INTERMINISTERIAL SDH/MJ Nº 4.226/2010 
Art.1º Ficam estabelecidas Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública, na 
formado “Anexo I” desta Portaria. 
(....) 
 
Item 2 - O uso da força por agentes de segurança pública, deverá obedecer aos princípios da legalidade, 
necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. 
(....) 
 
Item 8 - Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em 
situações de uso da força, deverá portar no mínimo 2 (dois) instrumentos de menor potencial ofensivo 
e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não 
arma de fogo. 
(....) 
 
Item 19 - Deverá ser estimulado e priorizado, sempre que possível, o uso de técnicas e instrumentos de 
menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, de acordo com a especificidade da 
função operacional, sem se restringir às unidades especializadas. 
 
 
LEI Nº 13.060, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 
Art. 3º Os cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública deverão incluir conteúdo 
programático que os habilite ao uso dos instrumentos não letais.  

 
ATENÇÃO! 

Considere que, quando utilizar o IMPO, o risco de morte ou de graves lesões continua existindo, mas 
em um nível significativamente inferior, quando comparado ao emprego de nível de força 
potencialmente letal.  

 
 LEMBRE-SE: 
Não é possível afastar completamente todos os riscos em uma operação utilizando o IMPO, mas o 
preparo mental, o treinamento e a obediência às normas técnicas garantem uma probabilidade de maior 
de sucesso. 
 
 IDENTIFICAÇÃO, MANUSEIO E EMPREGO DE IMPO 
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CONTEXTO HISTÓRICO 
 
As primeiras aplicações de instrumentos Não Letais datam de 2.000 anos atrás, quando os chineses 
usaram pimenta para cegar temporariamente as tropas oponentes.  
 
Em 428 a.C. os espartanos usaram vapores de enxofre e de betume para fabricar uma mistura inflamável 
conhecida e utilizada no artefato lança-chamas "fogo grego", ao qual era lançada nas embarcações 
através de uma espécie de sifão, sufocando soldados inimigos e queimando navios. 
 
Guia de referência dos pictogramas, nomenclaturas e simbologias. 
 
2º ENCONTRO 
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DIFERENCIAIS: 
Rastreabilidade mesmo após acionamento: 

 Controle logístico de estoque e distribuição dos produtos aos órgãos subordinados; 
 O dispositivo I-REF é inviolável, qualquer tentativa de adulteração torna o artefato inoperante. 

 
MUNIÇÕES QUIMÍCAS DEBILITANTES e INQUIETANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Agentes químicos 
 
 Munições que produzem efeito incapacitante, fumígeno ou incendiário, quando empregado 

intencionalmente para esse fim.  
 Fabricadas para defesa pessoal e para controle de distúrbios; 
 Eficientes na incapacitação de pessoas através da ação dos agentes químicos ativos. 

 
Introdução ás primeiras munições químicas (contexto histórico) 
 
As primeiras aplicações de instrumentos Não Letais datam de 2.000 anos atrás, quando os chineses 
usaram pimenta para cegar temporariamente as tropas oponentes.  
 
Em 428 a.C. os espartanos usaram vapores de enxofre e de betume para fabricar uma mistura inflamável 
conhecida e utilizada no artefato lança-chamas "fogo grego", ao qual era lançada nas embarcações 
através de uma espécie de sifão, sufocando soldados inimigos e queimando navios. 
 
Tecnologias não letais – antipessoais 
 
FÍSICA: Munições de impacto controlado e de impacto expansível ‘‘Softpunch’’, granadas multi-impacto, 
redes envolventes, canhão de água, entre outros.  
 
QUÍMICA: Espargidores de pimenta, irritantes (CN-CS-CR), corantes, agentes olfativos, espumas 
aderentes, calmantes, obscurecente... 
 
ENERGIA DIRIGIDA: Granadas de luz e som entre outras, laser não cegante, armas de impulsos elétricos, 
armas de micro-ondas, armas de infrassom, armas de ruídos de alta intensidade. 
 
BIOLÓGICA: Nenhum agente biológico antipessoal não-letal foi aprovado no Brasil. 
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Quanto à classificação básica 

 

 
Quanto ao estado físico 
 
 
 

 
Persistência 
É o tempo em que o agente permanece em concentração eficiente no ponto em que foi lançado. 

 
Variação da persistência 

 
Varia de acordo com as propriedades físicas e químicas do agente, que por sua vez estão na dependência 
de fatores comuns, tais como: 
 
 Temperatura, velocidade do vento, processo de dispersão, estabilidade do ar, topografia do terreno, 

vegetação, natureza do solo e quantidade lançada. 
 
Concentração 
 Quantidade do agente existente em determinado volume de ar. (mg/m3). 
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 Pode ser EFICIENTE, LETAL ou INQUIETANTE.  
 
EFICIENTE: Produz o efeito que lhe é característico e para obtenção de finalidade ao qual foi lançado. 
 
LETAL: É aquela capaz de produzir a morte.  
 
INQUIETANTE: Que produz integralmente seu efeito, exige uso de máscara contra gases para evitar 
efeitos secundários. 
 
Níveis de contaminação 
NÍVEL 1 – Contato físico com o agente químico (material)  
NÍVEL 2 – Contato indireto, pessoa ou material (OC, CS, CN) 
NÍVEL 3 – Contaminação da área (OC, CS, CN)  
 
Observação: 
É importante identificar os três níveis de contaminação, uma vez que cada nível afetará um indivíduo de 
maneira diferente: 
 
Classificação quanto ao emprego 
 
CAUSADORES DE BAIXAS: Os que por seus efeitos sobre o organismo humano, produzem a morte ou 
incapacitação prolongada.  
 
INQUIETANTES: Agentes de efeitos leves e temporários, porém desagradáveis, que diminuem a 
capacidade combativa do atacado.  
 
INCAPACITANTES: Agentes que agem sobre as funções psíquicas do homem, ocasionando desordem 
muscular e perturbação mental. 
 
Efeitos fisiológicos dos gases 
 
SUFOCANTES: Os que causam irritações e inflamações das vias respiratórias, dos brônquios e dos 
pulmões.  
 
VESICANTES: agem principalmente sobre a pele, produzindo queimaduras, com formação de bolhas e 
destruição dos tecidos subjacentes.  
 
TÓXICOS DO SANGUE: quando absorvidos pelo organismo, afetam diversas funções vitais.   
 
TÓXICOS DOS NERVOS:  os neurotóxicos, se absorvidos pelo organismo, afetam diversas funções vitais 
pela ação que exerce sobre o sistema nervoso.  
 
VOMITIVOS: provocam tosses, espirros, náuseas e vômitos seguidos de debilidade mental temporários.  
 
LACRIMOGÊNEOS: atacam os olhos, produzindo irritações, dor intensa e lacrimejamento abundante.     
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PSICOQUÍMICOS: agem sobre as funções físicas e mentais, ocasionando descoordenação muscular, 
perda de equilíbrio, perda da visão e perturbação mental.  
 
Subdivisão dos gases 

 

 

 
 
 
 
Aplicação dos agentes químicos 
 
GASES  
 Empregados contra pessoal. 
 Não se leva em conta o estado físico inicial do agente químico, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUMÍGENOS 
 Queimam por hidrólise ou condensação; 
 Produzem fumaça ou neblina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACRIMOGÊNEOS: CS, OC 
VOMITIVOS: ADMSITA-DM (CN) 
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INCENDÍARIOS  
 Geram altas temperaturas; 
 Provocam incêndios em materiais combustíveis. (NAPALM, COQUETEL.M,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º ENCONTRO 
 
AGENTES LACRIMOGÊNEOS 

 
1 - GL 310 - Granada Lacrimogênea de Movimentos Aleatórios (BAILARINA) 
2 - GL 309 - Granada Lacrimogênea (RUBBERBALL) 
3 - GL 301 - Granada Lacrimogênea Média Emissão 
4 - GL 302 - Granada Lacrimogênea Longa Emissão 
5 - GL 303 - Granada Lacrimogênea (MINI CONDOR) 
6 - GL 311 - Granada Lacrimogênea de Emissão Instantânea 
7 - GL 300/TH – Granada Lacrimogênea Tríplice Hyper 
8 - GL 300/T – Granada Lacrimogênea Tríplice 
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Características gerais 
 CS/CN/CR (gás lacrimogêneo); 
 Adequados ao emprego na supressão de distúrbios; 
 Não letais; 
 
OBS: A SEAP utiliza o CS - Ortoclorobenzalmalononitrilo. 
 
O CS é um sintético, apresentado na forma de micropartícula sólida que, em diversas concentrações, 
forma o misto químico ou a solução lacrimomogênea.  
Classificado como: 
Agente irritante, lacrimejante e esternutatório (que causa espirros). 
O Gás Lacrimogêneo é um agente químico irritante para emprego em operações de combate à 
criminalidade e controle de distúrbios.  
Foi desenvolvido para uso em áreas abertas. 
 
Efeitos e cuidados na utilização de CS/CN/CR 

 O efeito inicia-se de 3 a 10 segundos após o contato inicial. 

 Causa contaminação em roupas e materiais absorventes. 

 Após 10 minutos os efeitos da atuação do CS desaparecem. 

 Causa lacrimejamento intenso, espirros, irritação da pele, das mucosas e do sistema respiratório.  

 Não surte efeito contra animais e pode não ser eficaz contra pessoas alcoolizadas ou drogadas.  

 Usar sempre a favor do vento. 
 

 Contaminação por agentes químicos CS/CN/CR 

 É de difícil descontaminação. 

 Após a sua aplicação, o ambiente já estará saturado. 

 Os efeitos do agente serão altamente inquietantes. 

 O calor e a exposição ao sol potencializam a sua ação. 
 
Descontaminação e Primeiros Socorros 

 O CS atua nos olhos, pele, mucosas e vias respiratórias, causando grande desconforto;  

 Para descontaminação as seguintes providências devem ser tomadas: 

 Remover a pessoa da área contaminada; 

 Estimular a pessoa a remover as lentes de contato; 

 Não deixar que a pessoa contaminada esfregue os olhos; 

 Submeter a pessoa a ventilação prolongada; 

 Lavar as partes afetadas com água em abundância e sabão neutro, ou solução de bicarbonato 
de sódio a 10%; 

 Trocar as roupas da pessoa contaminada;  

 As regiões da pele que parecem queimar ou coçar devem ser lavadas em água corrente e sabão. 

 Vítimas com dificuldades respiratórias, na iminência de pânico ou desespero, deve-se priorizar 
o socorro. 

 Casos prolongados e complexos devem ser dirigidos à assistência médica. 

 Vítimas de queimadura, aplicar-se unguento protetor/ pomada. 
 
OBS: Persistindo os sintomas, procurar um médico. 
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OC -  OLEORESIN DE CAPSICUM (AGENTE DE PIMENTA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto histórico 

 OC -  Oleoresin de Capsicum (gás de pimenta) 

 Indícios de uso a 2000 a.C - guerras índia e china; 

 Colombo o introduziu no ocidente em 1494; 

 Mencionado em estudos médicos 1769-1843; 

 Sintetizado com sucesso na década de 30, pelos E.U.A; 

 Usado pelos correios dos E.U.A desde 1961 contra-ataques de cães; 

 Introduzido nas ações policiais em 1974 – tornando-se popular em 1976; 

 Usado em larga escala por agentes Federais nos E.U.A desde 1989; 

 Introduzido no Brasil somente em 1994. 
 

  Características gerais 
 
 O GL-108 OC - produto natural extraído de pimentas, em diversas concentrações, formando a 

solução de agente pimenta. 
 
Os espargidores contêm uma solução de agente pimenta (OC) pressurizada com micropartículas em 
suspensão, que ao atingir a face do agressor provoca sua incapacitação imediata. 

 
É um agente natural, irritante, que causa grande desconforto devido à dificuldade de respiração, 
impossibilidade de abertura dos olhos e sensação de forte ardência nas áreas afetadas. 
 
O espargimento deve ser enérgico e numa boa posição defensiva (boa base), bastam um ou dois jatos 
de 0,5 a 1 segundo para incapacitar o agressor imediatamente; 
 
No controle de distúrbios, sua ação irritante das mucosas provoca a dispersão das pessoas afetadas, sem 
a necessidade de emprego de força física. 
 
A contaminação de ambientes, utensílios e roupas leves, não requer providências especiais para a 
descontaminação. 
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  Operação 
 

 Evitar o disparo contra o vento (aerosol);  

 Faça o espargimento direto na face do agressor, de maneira circular, visando principalmente os 
olhos; 

 O agressor deve ser surpreendido; 

 O objetivo é que o agressor inale e que seja atingido nos olhos; 

 Treine antes de usá-lo, submetendo-se ao contato nível 1; 

 Se o agressor estiver usando óculos ou bonés, talvez haja necessidade de 2 ou mais espargidas de 
spray; 

 Faça relatórios do uso de sprays. 

 O GL-108 OC - produto natural extraído de pimentas e, em diversas concentrações, formando a 
solução de agente pimenta. 

 Os espargidores contêm uma solução de agente pimenta (OC) pressurizada com micropartículas 
em suspensão que ao atingir a face do agressor, provoca sua incapacitação imediata. 

 

OBS: Na iminência de uma agressão, o espargidor de agente pimenta (espuma, gel) deve ser acionado 

diretamente contra a face (mucosas) do agressor.  
 
Cuidados específicos 
 
 O agente pimenta (OC) deve ser utilizado em concentrações adequadas para saturação do ambiente 

operacional, por profissionais treinados. 
 

  Onde haja a necessidade de desalojar pessoas, o agente de pimenta deverá ser usado 
preferencialmente ao agente lacrimogêneo CS. 

 
OBS: USE SEMPRE A FAVOR DO VENTO. 
 
Primeiros Socorros: 
Submeter a pessoa à ventilação prolongada. 
 
Descontaminação 
Os efeitos do OC geralmente duram em torno de 40 minutos. Podem ser minimizados lavando com água 
corrente em abundância e sabão neutro a região atingida. É eficaz contra animais e pessoas alcoolizadas 
ou drogadas. 
 

ATENÇÃO! 
 
A exposição constante ao “Oleoresin Capsicum” spray de pimenta pode causar lesões permanentes 
na córnea humana!!! 
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4º ENCONTRO 
 
AGENTES FUMÍGENOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENTES FUMÍGENOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
MB-306/T1 – GRANADA FUMÍGENA VEICULAR (DESCONTINUADA) 
SS-601 – GRANADAS FUMÍGENAS COLORIDAS 
MB-502 – GRANADA FUMÍGENA – HC 
 

TIPO: PSTM 
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No grupo dos agentes químicos produtores de fumaça há uma substância, a HC, que é empregada 
frequentemente nas intervenções carcerárias.  
 
 O gerador de fumaça mais importante usado pela SUAPI.MG é o MB502. 

  
Classificação: 

 Básica: Fumaça; 

 Fisiológica: pó químico em suspensão; 

 Tática: cortina de fumaça. 
 

Persistência 
Depende das correntes de convecção do ar. 

 
Efeitos 
Produção de fumaça para cobertura e para operações em que se requer a sinalização (coloridas). 
 
Ação obscurescente 
Refração da luz pelas partículas sólidas e líquidas em suspensão. 

 
Atenção!------Tóxica em ambiente confinado 
 
Operação 
Segurar a granada com a “mão forte”, em seguida retirar a tampa protetora do acionador; 
 
Puxar o cordão de tração, posicionando e lançando a granada imediatamente na direção desejada;  
 
O lançamento deve ser feito num movimento semicircular a partir da linha da cintura do operador. 
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GRANADAS EXPLOSIVAS GL- OUTDOOR E GB- INDOOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granadas explosivas Não Letais 
Atuam em duplo estágio de detonação, ou seja, ejetam o capacete.  
O retardo desses tipos de granadas é de 2,5s (Granadas fabricadas a partir de 2013, possuem retardo de 
3,s), o que possibilita que elas sejam lançadas por cima ou por baixo, o que vai depender das 
circunstâncias do teatro de operações; 

 
Importante! 
“Não devem ser utilizadas em ambientes confinados, salvo em cumprimento ao artigo 25 do código 
penal” e excludentes de ilicitude.  
O operador deve entender que ao acionar essa granada, não há como voltar atrás, ou seja, não podem 
ser recolocado o grampo de segurança; põe-se em risco a sua integridade física e a de terceiros. 
 
Descrição 
Granada explosiva com corpo e tampa de borracha plástico de formato cilíndrico, dotada de acionador 
tipo E.O.T (Espoleta de Ogiva de Tempo) igualmente de polímero, que se fragmentam em pequenos 
estilhaços.  
Dotada de capacete e grampo de segurança.  
Possui carga detonante e pode conter ainda carga pirotécnica, gel marcador, projéteis de borracha ou 
agentes químicos diversos, Ex: CN/CS/OC, entre outros...     
 

GRANADAS DO GRUPO GL (Out Door – Desenvolvidas para ambientes abertos): 
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Características das granadas GL  
 
GL-304 (branca / efeito moral), GL-305 (vermelha/ CS), GL-306 (azul / identificadora), GL-307 (preta / luz 
e som) e GL-308 (verde / OC) e MB-900, (cinza/ofensiva); (outdoor – no grupo das explosivas, 
desenvolvidas para ambientes abertos). 
 
As granadas do GRUPO GB (indoor – desenvolvidas para ambientes fechados).  
 
As granadas do grupo das GB são: GB-704 (branca / efeito moral), GB-705 (vermelha/ CS), GB-706 (azul 
/ identificadora), GB-707 (preta / luz e som) e GB-708 (verde / OC). 

 
Devemos atentar sempre para a semelhança entre as granadas GL E GB, no que tange às cores e 
nomenclaturas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DAS GRANADAS– GB-INDOOR  
A distância mínima de segurança para todas elas, segundo o fabricante, é de 10 metros;  
Atuam em duplo estágio de Detonação, ou seja, ejetam a espoleta de ogiva de tempo; 

 Tempo de Retardo em média é de 1,5 segundos;  

 Contem menor quantidade de Carga Química; 

 Devem ser utilizadas preferencialmente em ambientes Fechados; 
 

GRANADAS MULTI-IMPACTO 
As granadas GM-100, GM-101 e GM-102 foram projetadas para serem utilizadas em operações de 
controle de distúrbios mais graves, haja vista a sua grande capacidade ofensiva, bem como no combate 
à criminalidade, quando os infratores da lei se encontrarem protegidos por barricadas e ou colchões.  
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GRANADA DE TREINAMENTO AM-500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O simulacro de granada AM-500, foi projetado para exercício de treinamento de tropas quanto ao 
emprego de granadas explosivas.  
 
Constitui-se de corpo cilíndrico azul, onde sua carga explosiva fica acoplada na parte inferior deste 
petardo. A espoleta de ogiva de tempo tem a marcação limitada de tempo e quando é acionada, ao 
contrário das outras granadas, não se ejeta do corpo desta, fica acoplada, dando maior segurança ao 
discente e terceiros envolvidos na referida instrução. 
 
Após a ejeção de um invólucro de plástico duro, emite um forte estampido e um sinal fumaça, que 
reproduz o funcionamento de uma granada real, do tipo “OutDoor”.  
 
A carga explosiva deste artefato produz estilhaços, vez que funciona fora do corpo do petardo, e para 
tornar o treinamento ainda mais seguro, o agente “DEVERÁ” manuseá-la, somente com a presença de 
instrutor devidamente certificado, conforme previsto na “Portaria nº12.620/12, Capítulo III, artigo5º” 
que versa sobre “Os requisitos para o credenciamento de instrutores da Polícia Federal”. 

 
MANUSEIO DA GRANADAS EXPLOSIVAS NÃO LETAIS AM-500 
 
Válido para todas as granadas explosivas do tipo Indoor e Outdoor: 
 
1. Empunhar a granada com a alça da espoleta de ogiva de tempo voltada para palma da “mão forte”, 
aquela que lança o petardo; 
 
2. Para retirar a argola e grampo de segurança, faça-o através do movimento de rotação no sentido 
horário, tracionando até que se destrave, após, puxar em sua direção para retirar o grampo de 
segurança; 
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3. Lançar a 10 metros do infrator, preservando a mesma distância em relação ao grupo tático;  
 
A distância mínima de segurança para todas elas, segundo o fabricante, são de 10 metros, pois poderá 
ocorrer retorno da carga explosiva na mesma distância, haja vista que o invólucro após o acionamento 
da E.O.T, é ejetado na parte inferior do artefato explosivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE CORPORAL – D.E.C.C – (ARMAS DE CHOQUE) 
 
São projetados para o emprego seletivo da força e a incapacitação temporária de pessoas. 
 
Objetivo: 
Evitar fatalidades e ou lesões permanentes, bem como, neutralizar infratores potenciais, sem provocar 
danos a outrem e ao meio ambiente “. 
 
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE CORPORAL – D.E.C.C – (ARMA DE CHOQUE) 
Art. 2º As prescrições contidas neste Regulamento destinam-se à consecução, em âmbito nacional, dos 
seguintes objetivos: 
I - o perfeito cumprimento da missão institucional atribuída ao Exército; 
II - a obtenção de dados de interesse do Exército nas áreas de Mobilização Industrial, de Material 
Bélico e de Segurança Interna; 
 
(.....) 
 
XII - arma controlada: arma que, pelas suas características de efeito físico e psicológico, pode causar 
danos altamente nocivos e, por esse motivo, é controlada pelo Exército, por competência outorgada 
pela União; 
 
DAS ARMAS DE CHOQUE ELETRICO 
 
Seção I 
Da fabricação 
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Art. 16. A fabricação de armas de choque elétrico fica condicionada à autorização do Comando do 
Exército, nos termos do art. 42 do R-105. 
 
Art. 17. As armas de choque elétrico fabricadas no País ou importadas serão submetidas à avaliação 
técnica. 
 
Parágrafo único. As armas de choque elétrico importadas poderão ser dispensadas da avaliação 
técnica no país, desde que apresentem documentação, acompanhada de tradução para o idioma 
português, realizada por tradutor público juramentado, a qual comprove a realização de avaliação 
técnica em laboratório estrangeiro de renome internacional e homologado no Centro de Avaliação do 
Exército - CAEx. 
 
NOÇÕES DE TERMOS COMUNS EM ELETRICIDADE 
Voltagem (V) 
A medida de força eletromotriz num sistema 
Medida real de eletricidade presente. 
 
Amperagem (A) 
A medida do fluxo de corrente por uma unidade de tempo 
A taxa efetiva de eletricidade que passa por um objeto. 
 
Ohm (Ω) 
Unidade usada para medir resistência à condução de eletricidade. 
Resistência a eletricidade é que diminui o fluxo de corrente num objeto. 
A eletricidade toma o caminho de menor resistência. 
 
 Existe correlação direta entre amperagem e voltagem (lei de Ohm). 
 Amperagem ou corrente é o fator negativo número 01 nas fatalidades decorrente de uso desse 

instrumento. 
 Pulsos elétricos em intervalos predeterminados não são letais. 
 A lei de Ohm não pode ser alterada, salvo para casos em que a resistência for diminuída ou 

cessada. 
 
  TASER M-26 
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CARACTERISTICAS GERAIS 
Na sua fabricação, a arma é produzida com polímero resistente a impacto e soldagem sônica, o que a 
torna mais leve e silenciosa.  
Os cartuchos são descartáveis, e sua reposição não é de fácil acesso, mas pode evitar muitos outros 
gastos, como o combustível que seria usado em uma ambulância em um caso de uso de arma de fogo, 
ou o gasto com médicos no atendimento da pessoa atingida.  
 
Definição: 
Arma de pressão por ação de gás comprimido de baixa letalidade; emite ondas 'T' que são semelhantes 
aos impulsos elétricos gerados pelo cérebro que controlam a musculatura e os tendões que trazem 
movimento ao corpo, agindo de maneira a causar dor e incapacitação.  

 
Características: 

 

 

 

 

 

 

 Corpo em polímero preto ou amarelo; 

 (Convenção de armamento não letal). 

 Peso: 0,545Kg; 

 Fonte de alimentação: pilhas alcalinas. 

 Cartuchos diversos que determinam o alcance útil; 

 Aparelho de pontaria (Alça, massa de mira, laser); 

 DataPort; 

 Led indicador de energia; 
 
VISÃO SECCIONADA DO TASER M26 
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SISTEMA DE AUDITORIA 
Confetes de Identificação  
 
Quantidade propositadamente indeterminada de confetes em cada cartucho, cada qual com o mesmo 
número de identificação do respectivo cartucho. 
O objetivo é permitir a identificação do cartucho e por consequência do autor do disparo. 
Ao ser deflagrado um cartucho os “confetes” de marcação serão lançados e espalhados na cena do 
disparo, bastando coletar apenas um “confete” para saber a instituição Pública que adquiriu o cartucho, 
bem como o policial que o acautelou e, consequentemente, o autor do disparo. 
 

 
 
Cada arma armazena os dados (data, hora, minuto e segundo) referentes aos últimos disparos; 
Cada cartucho contém em seu interior “confetes” de marcação com o seu respectivo número de série. 
Quantidade propositadamente indeterminada de confetes em cada cartucho, cada qual com o mesmo 
número de identificação do respectivo cartucho. 
 
O objetivo é permitir a identificação do cartucho e por consequência do autor do disparo. Alimentada 
por 08 (oito) pilhas alcalinas que somam 12V, repassados à uma bobina que os transforma em 5.000V 
em circuito fechado e 50.000V em circuito aberto. Sua amperagem é de 0,0036ª. 
 
Os cartuchos armazenam os dardos que são propelidos por uma carga de nitrogênio.  
 
OBS: Não é a voltagem que ocasiona risco de morte, e sim a amperagem.  
 
CARTUCHOS TASER - ALCANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alcance de 6,4 metros Alcance de 7,6 metros   Alcance de 4,5 metros 
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ATÉ MAIO/2004, O CARTUCHO DE 6,4 METROS ERA O ZEBRADO DO TASER M26, MAS FOI SUBSTITUÍDO 
PELO CARTUCHO DE COR “CINZA”. 
 
SPARK DSK 700/710 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SPARK E A LEI DE OHM 

• A resistência é medida em Ohms; 
•  1000 Ohms estimulam a resistência do corpo humano (pele); 
•  A imobilização não ocorre em voltagens abaixo de 5000 volts; 
•  A SPARK descarrega um mínimo de 6000 a 7000 volts; 

  
 Características gerais 
*QUANTAS PALAVRAS SÃO ENCONTRADAS EM NEURO-MUSCULAR  

 Neuro = Cérebro 
 Muscular = Músculos 

  
Dois tipos de músculos: voluntário e involuntário. 
 
A SPARKDSK-700 é um dispositivo eletrônico incapacitante que emite pulsos elétricos que atuam sobre 
o sistema neuromuscular do indivíduo, causando desorientação, fortes contrações musculares e queda 
do infrator, permitindo sua imobilização pelo agente aplicador da lei. 
 
Áreas de aplicação corporal 
A STINGER, o TASER e o SPARK, podem ser utilizados também sem o cartucho, ou seja, através do 
contato direto da extremidade do suporte de cartucho com o corpo do infrator, “DRIVE STUN”, e 
devem ser respeitadas as zonas de contato, tanto para os dardos, quanto para o choque de contato. 
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*DRIVE STUN 
Vale ressaltar que o efeito de paralisação é imediato, pois, seja qual for a forma de uso, com cartucho 
ou contato direto o infrator será instantaneamente paralisado. 
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STINGER S200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Stinger 200 tem duas tecnologias-chave, a Flyback Quantum e a Nervlok.  

 A Tecnologia Flyback Quantum oferece a capacidade ao equipamento de enviar somente a “energia 
necessária” a imobilização. 

 A Nervlok é a capacidade de bloquear as ações do agressor de maneira mais eficaz a outras pistolas 
de choque, fazendo com que os músculos tenham uma fadiga imediata. 

 A unidade D.E.C.C tem mira laser integrado. 

 Seu cartucho tem um alcance útil 10,06 e alcance final de 25 metros, possui um botão de ejeção e 
usa baterias “CR-2 NÃO RECARREGÁVEL” além de uma trava de segurança ambidestra na cor amarela. 

 
Característica e informações complementares 
 
A unidade possui mira laser integrado, que tem a função de conduzir disparos ao alvo, agindo em 
conjunto com o bloco operador da arma. A estabilidade do projétil se dará a partir do momento em 
que o operador estiver na base isósceles e com ângulo fechado ao infrator. 
 
A STINGER S-200, o TASER, assim como outras armas de choque, podem ser utilizadas também sem o 
cartucho através do contato direto (Drive Stun) da extremidade do suporte de cartucho da arma com o 
corpo do infrator.  
 
O efeito de paralisação é imediato seja qual for a forma de uso, com cartucho ou contato direto o 
meliante será instantaneamente paralisado. 

 
Regras de segurança aplicadas aos D.E.C.C´S 
Nunca coloque o dedo no gatilho sem motivo, nem a mão na frente da arma, especialmente, quando 
esta estiver com um cartucho ou mesmo no procedimento de inserção e, ou, remoção do Cartucho. 
 
O Laser pode causar dano ocular se direcionado para os olhos por um determinado período de tempo. 
Logo, não aponte a arma para os olhos de pessoa alguma, mesmo por uma fração de segundo! 
Dardos disparados nos olhos irão causar sérios danos, podendo, inclusive, ocasionar a perda total da 
visão! 
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ACIDENTES NO MANUSEIO DO CARTUCHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO DOS DARDOS UTILIZADOS 

 Trate os dardos que penetram no corpo como se fossem “agulhas contaminadas” (use luvas) 

 Pegue o dado firmemente e puxe-o para fora de modo rápido. 

 Coloque os dardos dentro do próprio cartucho deflagrado. 

 Observe a segurança no descarte (material infectante) 
 
COLDREAMENTO CRUZADO 
Utilizar o dispositivo (arma de choque), “SEMPRE POSICIONADO NO LADO INVERSO DO COLDRE 
UTILIZADO PARA A ARMA LETAL”, de forma que não haja dúvidas quanto a qual equipamento estará 
sendo empregado.  
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ATENÇÃO! 
 
O “D.E.C.C” NÃO DEVE SER UTILIZADO: 

 Em gestantes ou pessoas muito idosas; 

 Em pessoas molhadas por material combustível volátil (ex. álcool, gasolina, etc.); 

 Em pessoas sobre sacadas, marquises, passarelas, etc. 

 Por intervalos de tempo maiores do que o necessário para imobilizar o suspeito. 
  
LANÇADOR DE GRANADAS E MUNIÇÕES NÃO LETAIS AM.600/AM.637/640MM 
Arma portátil de emprego tático e uso individual, utilizada para lançamento de munições químicas. 
Funciona exclusivamente em ação dupla, sendo que seu cão não fica exposto visivelmente. 
Divide-se em cano, armação e coronha, onde fica localizada a chapa da soleira, em borracha, a fim de 
amortecer o impacto da arma no ombro do atirador, quando do disparo. 
Existem diversos modelos, sendo os mais comuns nos calibres 37mm, 38,1mm e 40mm. O calibre .40mm 
é o mais empregado pelas forças armadas, já as forças auxiliares e sistema prisional, utilizam o 
37/38.1mm 
Pode ser de tiro singular ou de repetição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lançador múltiplos disparos 
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Operação 
 
O lançador cal. 37/38.1mm AM-600 foi desenvolvido para efetuar o disparo de toda a linha de munições 
do mesmo calibre, de fabricação da CONDOR. 
 
Através de um bocal de lançamento e de um cartucho lançador, pode lançar granadas equipadas com 
acionador do tipo E.O.T (espoleta de ogiva de tempo) com argola e grampo de segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Levantar trava de segurança do cano, abrir o lançador e bascular o cano para baixo; 
2 - Inserir a munição na câmara, bascular o cano para cima e travar o lançador; 
3 - Nesta condição o lançador está pronto para o tiro, bastando apenas acionar o gatilho; 
4 - Após o disparo, levantar a trava, destravar basculando o cano para baixo; 
5 - Retirar o estojo, posicionar a arma a um ângulo de projeção baixa ou convexa, buscando o máximo 
de segurança no manuseio. 
   
Manutenção preventiva 
 
Após o uso diário, limpar a arma como descrito abaixo: 
 
1 - Destravar e bascular o lançador; 
2 - Limpar o interior do cano com escova de cerdas de nylon embebida em água morna; 
3 - Lavar o interior do cano com água morna ou soluto de cloreto de sódio; 
4 - Secar o cano para evitar oxidação; 
5 - Lubrificá-lo com óleo mineral fino. 
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Munições não letais diversas para lançador referência:  am-600/637/640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 -  AM 404 - 3 Projetis de Borracha - TRIMPACT SUPER; 
2 -  AM 404/12E - 12 Projetis de Borracha - MULTIMPACT SUPER; 
3 -  AM 470 - Projetil de Impacto Expansível – SOFTPUNCH; 
4 -  AM 405 - Cartucho de Lançamento; 
5 -  AM 405/A - Cartucho de Lançamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 -  GL 103 /A - Jato Direto Lacrimogêneo; 
2 -  GL 104 /A - Jato Direto Pimenta; 
3 -  GL 201 - Projetil Médio Alcance Lacrimogêneo; 
4 -  GL 202 - Projetil Longo Alcance Lacrimogêneo; 
5 -  GL 203/T - Carga Lacrimogênea Tríplice; 
6 -  GL 203/L - Carga Múltipla Lacrimogênea; 
7 -  GL 203 - Carga Múltipla Fumígena; 
8 -  Projetil Fumígeno Colorido – Disponível Em Diversas Cores. 
 
CARTUCHOS DE MUNIÇÃO PARA ESPINGARDAS CAL.12 E LANÇADOR AM-402  
 
Identificação das munições não letais de impacto controlado para espingardas CAL.12 E lançador AM-
402 
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1 -   AM 403/PSR - Projetil de Borracha – PRECISION (SHORTRANGE); 
2 -   AM 403/P - Projetil de Borracha – PRECISION; 
3 -   AM 403 - Projetil de Borracha – MONOIMPACT; 
4 -   AM 403/A - 3 Projetis de Borracha – TRIMPACT; 
5 -   AM 403/M - 12 Projetis de Borracha – MULTIMPACT; 
6 -  Polietileno (Granulado CBC). 
 
Identificação das munições químicas não letais oc/cs/detonante para ESPINGARDAS 
CAL.12 E LANÇADOR AM-402 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 -  GL 101 - Projetil Detonante carga Lacrimogêneo Cal. 12; 
2 -  GL 102 - Projetil Detonante Cal. 12 cargas inerte; 
3 -  GL 103 - Jato Direto Lacrimogêneo Cal. 12; 
4 - GL 104 - Jato Direto Pimenta Cal. 12. 
 
OBJETIVOS DAS MUNIÇÕES CAL 12 E 37/38 E 40MM NÃO LETAIS 
Deter o agressor sem causar lesões que necessitem cuidados médicos especiais e sem provocar 
debilidade ou dano permanente. 
 
ATENÇÃO! 

 Atirar somente dentro da legalidade,  

 Nos membros inferiores. 

 A região a ser atingida compreende a linha da CINTURA ATÉ OS JOELHOS.  
 

OBSERVAÇÃO: 
Siga atentamente as instruções contidas nas fichas técnicas de cada um dos produtos, respeitando 
principalmente as regras de segurança e as distâncias estabelecidas pelos fabricantes. 
 
Há uma grande variedade de munições, espargidores e granadas menos letais, com especificações e 
cargas variadas. 

 
ATENÇÃO! 
 
 “JAMAIS MESCLAR NA MESMA ARMA, MUNIÇÕES NÃO LETAIS DE TIPOS E DISTÂNCIAS DIFERENTES, 
BEM COMO MUNIÇÕES LETAIS COM NÃO LETAIS ”... 

 
“PODE SER FATAL!!!... 
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 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO “INDIVIDUAL/COLETIVO” (EPI/EPC) 
  
Descrição dos EPI’S E EPC’s 
 
Os equipamentos destinados a proteção são conhecidos como Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI ou Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e visam:  

 Resguardar a vida do agente de segurança; 

 Permitir maior segurança na ação por parte do agente de segurança pública. 
 

 Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo “CANELEIRAS”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máscara de proteção contra gases e pó químico 
 
Verificar se o filtro da máscara é apropriado para a atividade destinada (partículas sólidas em 
suspenção, gases entre outros). 
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Características gerais   
Máscara contra gases desenvolvida para uso em operações de controle de distúrbios onde haja a 
necessidade de emprego de gases CS ou agente pimenta OC. 
 
Pode ser usada também em operações de guerra química ou biológica onde haja presença de agentes 
químicos nocivos tais como o Sarin, gás mostarda, e Antrax. 
  
Máscara contra gases que devidamente utilizada remove gases e vapores tais como o CS 
(Ortoclorobenzalmalononitrilo), e OC (Oleoresin capsicum), e todos os aerossóis com partículas em 
suspensão, incluindo os de base oleica listados na etiqueta do FILTRO APROPRIADO.  
 
Funcionamento 
Os gases inalados, passam através do filtro apropriado, que contém substâncias químicas e membranas 
que removem e neutralizam os agentes nocivos presentes no ambiente. 
 
O ar exalado é expelido da máscara através da válvula de exalação, evitando desta forme que ele seja 
aspirado novamente. 
  
Cuidados específicos 

 A máscara não possui equipamento de fornecimento de oxigênio. 

 Deve ser usada em ambientes onde haja quantidade suficiente de oxigênio. 

 A máscara pode ter sua eficiência comprometida por certas características faciais, tais como barba, 
costeleta ou uso de óculos. 

 A máscara foi desenvolvida apenas para proteção respiratória. 

 Roupas apropriadas devem ser usadas em função do ambiente contaminado.  

 A máscara é apropriada para concentrações específicas de agentes contaminantes. 

 Evite exposição a altas concentrações destes agentes. 

 Não remova a máscara em ambientes contaminados. 
 

Montagem da máscara contra gases 
Coloque o filtro apropriado em um dos dois orifícios laterais da máscara, girando-o no sentido horário. 
Não se esqueça de colocar a tampa apropriada no outro orifício, caso use somente um filtro. 
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Como colocar e ajustar a máscara contra gases 
1 - Desprenda as alças da máscara até que suas pontas se encontrem com as fivelas. 
2 - Segure a máscara pelas alças, de forma que as palmas das mãos se voltem para dentro, e coloque-a 
iniciando pelo queixo. 
3 - Puxe as alças traseiras por sobre a cabeça. 
4 - Aperte as alças inferiores e superiores laterais fazendo um “X”, começando pela alça esquerda 
superior, após a direita inferior, e assim por diante, até obter o ajuste ideal. 
5 - Ajuste a cinta da testa e repita o passo 4 se necessário. Puxe as cintas superiores para melhor 
visibilidade e ajuste a máscara da maneira mais confortável. 
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