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Histórico 

 O Presídio Central, inaugurado em 1959 no bairro 
Partenon, está localizado na cidade de Porto Alegre-RS 
e tem uma capacidade para abrigar 1900 apenados.  

     Atualmente está com 4648 apenados. 

 

 Encontra-se sob a administração da Brigada Militar 
desde 1995. 

 

 Por ser um presídio é caracterizado como uma casa de 
passagem, voltado a abrigar presos provisórios, o que 
conflita com sua realidade atual, de superlotação. 



Vista Aérea - PCPA 



Unidade de Saúde - PCPA 
 O presídio conta com 3 Equipes de Saúde Prisional, nos moldes estabelecidos pela 

PNAISP, vinculadas a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), cuja responsabilidade é 

de gerência do município. 

 

 A UBS funciona nos turnos diurno e noturno, e conta com equipes de saúde mistas, 

compostas por profissionais de diferentes áreas, da SUSEPE e contratados pelo 

município de Porto Alegre, através da Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN).  

 

 Média de 5000 atendimentos/mês 

 

 

 

 

 



Unidade de Saúde - PCPA 



Unidade de Saúde - PCPA 



Sala de identificação - PCPA 
 Orientações sobre a tuberculose aos familiares que visitam os apenados no 

presídio 



Equipe Técnica do Setor de TB 

ENFERMEIRA 

RESPONSÁVEL: 

Elenita 

  

AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE: 

“PORTA DE ENTRADA” 

“RASTREAMENTO EM SINTOMÁTICOS 

RESPIRATÓRIOS” 

“TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO” 

  

MÉDICO 

RESPONSÁVEL: 

 Dr. Lindomar 

 

 

 

TÉCNICAS DE 

ENFERMAGEM: 

Letícia 

Jaciara 

Elenise 

Vanessa 

  

  

  

 

 

TÉCNICAS EM 

RADIOLOGIA: 

Luciane 

Denilse 

  

  

 

 

RESPONSÁVEL PELO 

LABORATÓRIO: 

Bioquímica Roberta 

  

  

 O bom andamento do trabalho nesta unidade é reflexo do comprometimento dos 
profissionais com as atividades propostas e a integração de todos os participantes 
envolvidos nesse trabalho. 



 Em 2010, iniciou-se o Projeto Porta de Entrada, a fim de 

implementar o exame sistemático no momento de ingresso no 

sistema penal. 

 

 Principal objetivo: otimizar as ações que visem a interrupção da 

cadeia de transmissão da TB mediante identificação precoce e 

tratamento adequado dos casos identificados, segundo a PNAISP. 

Rotina de Atendimento Setor de TB 



 

 

 

 

 

 

 Todo indivíduo que ingressa no sistema é avaliado 

através de entrevista individualizada e abre-se um 

prontuário médico. 

 

 

 Todos se submetem ao screening radiológico, a 

fim de identificar os pacientes com anormalidade 

radiológica. 

 

 

 Os pacientes com alteração radiológica realizam a 

coleta de escarro e submissão aos exames 

diagnósticos para TB, conforme recomendações do 

PNCT/MS 
 

Rotina de Atendimento Setor de TB 



• Casos identificados iniciam imediatamente o tratamento, evitando a 
proliferação da doença intramuros 

 
• No momento da entrevista individualizada, o profissional discute sobre 
diversos agravos e seus riscos, entre eles o HIV/Aids, sendo assim, 
ofertado o teste rápido de HIV e sífilis 

 

 
 Oferta do teste rápido de HIV - Portaria 

151/2009 

 

  Os pacientes diagnosticados são 

acompanhados pela equipe de saúde, 

incluindo também o seu 

encaminhamento para a nutricionista 

 

 Com o intuito de diminuir os altos 

índices de falência e abandono de 

tratamento da TB – realização de TDO 

Rotina de Atendimento Setor de TB 



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO –  TRIAGEM / PORTA DE ENTRADA 

 
Admissão do paciente 
com entrevista de 
enfermagem 

Realização de Rx 
tórax 

Médico 

Se Rx alterado, 
realização de 

TRM-TB,  
baciloscopias e 

cultura 

Tratamento 

Se Rx normal, 
exame 
arquivado 

Oferta de testes rápidos 
de HIV e sífilis 

Se resultados não 
reagentes, exames 
arquivados 

Se reagente para HIV, 
pcte encaminhado ao 
Programa de Controle 
HIV/AIDS 

Se resultado reagente para sífilis, pcte 
encaminhado ao médico para solicitações de 
exames específicos. 

Realização de coletas de exames 
laboratoriais e após resultados realizada 
reconsulta médica 

Tratamento específico para sífilis 



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO – TUBERCULOSE 
 

LABORATÓRIO: BACILOSCOPIA, TRM E CULTURA 

POSITIVA 
CASOS DE RX ALTERADOS 

TRATAMENTO 

Diretamente 
observado Autoadministração 

Dispensação quinzenal 
de tuberculostáticos Atendimento diário na Unidade 

de Saúde para administração de 
medicamentos 

Realização de pesagem mensal e coletas 
de baciloscopias de controle 

Consulta médica 
e nutricional 

Após 6 meses, pcte realiza a última baciloscopia de controle e novo rx tórax, então 
é encaminhado ao médico para reconsulta e avaliação para alta 



Sala de Atendimento da Unidade 



Parceria entre Agentes da Segurança e 

Profissionais de Saúde 



Parceria entre Agentes da Segurança e 

Profissionais de Saúde 



 Em 2009, foi realizado um projeto de busca ativa de 
sintomáticos respiratórios em 2 galerias específicas do PCPA 
(B e C).  

 
 Bons resultados obtidos nas atividades, deram continuidade à 

implementação das ações de tuberculose, entre elas o 
tratamento diretamente observado (TDO), quebrando-se o 
paradigma de que seria impossível se realizar TDO dentro do 
sistema prisional. 
 

 Esta prática possibilita maior atenção e cuidado às  
necessidades dos pacientes. 

TDO: É possível fazer! 

Nº de pacientes 

em TDO: 45/89 



TDO: É possível fazer! 



 Confecção de frascos com as orientações da tomada dos 
medicamentos para cada paciente em TDO na unidade 

TDO: É possível fazer! 



Foto 
Nome do apenado 

TDO: É possível fazer! 



Transferências e Liberdades - um 

desafio do Sistema Prisional 

 É de suma importância reforçar a comunicação entre as unidades 
prisionais e a Vigilância Epidemiológica do município e do Estado. 

 
 
 O PCPA conseguiu atingir esse objetivo, inclusive na sensibilização do 

apenado quanto à importância de procurar atendimento ou dar 
continuidade ao tratamento na unidade de saúde mais próxima de sua 
residência. 
 
 



Laboratório de Tuberculose - PCPA 

 Implantação em 2009, pelo Governo do Estado/RS em parceria com o 
DEPEN, e está localizado dentro da própria unidade de saúde. 
 

 Realizados exames de baciloscopia e desde agosto de 2014 o Teste Rápido 
Molecular para Tuberculose (TRM-TB). 
 

 Com essa rotina, é possível identificar a tuberculose precocemente e evitar 
que o bacilo seja transmitido para a comunidade interna e externa do 
presídio, inclusive agilizando a identificação dos casos de resistência aos 
tuberculostáticos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fluxo de amostras de escarro para a 
realização de cultura no Laboratório do 
Município (PACS/SMS POA) ou IPB-
LACEN/RS, para a identificação da 
espécie  e teste de sensibilidade. 



Laboratório de Tuberculose - PCPA 



Acolhimento do paciente para a coleta de 

escarro 

 A unidade de saúde apresenta uma sala própria para a coleta das amostras de 
escarro, onde são passadas as orientações adequadas aos pacientes para a 
realização das coletas. 
 

 A implementação da coleta assistida pelo profissional de saúde vem 
proporcionando uma melhoria na qualidade e quantidade de amostra para a 
realização dos exames laboratoriais. 

 



Tratamentos - TB 



Tratamentos - TB 



Acompanhamento de Casos - 

Pacientes MDR 



Avanços e Desafios 

 O bom relacionamento entre o setor de TB e a direção da unidade 
prisional, facilitou a realização dos diferentes grupos focais, que foram 
bastante positivos para a construção de ações junto aos apenados e 
equipes da segurança e saúde. 

 
 

 O PCPA apresenta uma rotina estabelecida das recomendações 
nacionais para o diagnóstico e tratamento da tuberculose, bem como a 
presença de livros de registros, de sintomáticos respiratórios, de 
acompanhamento de tratamento e o TDO para os casos de tuberculose 
MDR e/ou suspeita de má adesão. 

 
 

 A presença de um laboratório dentro do presídio, além do 
estabelecimento de rotina e de fluxos, fortalece as atividades de 
controle da tuberculose nesse espaço.  



Avanços e Desafios 

 
 A existência de um laboratório para o diagnóstico dos casos de tuberculose 
e a presença da sala de Raio-X dentro da unidade prisional, influenciaram 
positivamente, agilizando assim o processo de rastreamento e possibilitando 
um diagnóstico rápido e sensível da tuberculose, incluindo os casos de 
resistência aos medicamentos. 

 
 A integração da equipe do PCPA com o hospital de referência para a 
tuberculose (Hospital Sanatório Partenon) fortaleceu a comunicação dos 
profissionais de saúde no encaminhamento dos apenados quando necessário, 
principalmente nos casos de resistência. 

 
Outro aspecto importante foi a implementação do TRM para a tuberculose, 
que permitiu agilidade no diagnóstico e controle da tuberculose, 
principalmente tratando-se de população privada de liberdade. 



Local/ período 
Porto Alegre 

out/2014 a dez/2015 

População1 4.337 

Método de investigação Raio-X e tosse 

Investigados 8.787 

Investigados por mês 585,8 

Confirmado TB - bac, cult ou TRM-TB 238 

      Confirmado TB - novos 
       (bac, cult ou TRM-TB) 

171 

       Resistência RIF – novos 
              (TRM-TB) 

7 (4,1%) 

Incidência - por 100 mil presos 1.946,1 

Investigados - % 
testagem HIV 45,8 % 

HIV 3 % 

Confirmados TB - % 
testagem HIV 57,6 % 

HIV 12,6 % 

Fonte: 1Infopen 2014; TB Reach, dezembro 2015 
*Dados sujeitos à alterações 
 

Resultados: TB Reach/ rastreamento de casos de TB. 

2014 a 2015* 



 
Equipe de Saúde Prisional Setor de Tuberculose PCPA –  

Susepe e AHVN 



E-mail: laboratorio-pcpa@susepe.rs.gov.br 
(51) 3352-2556 

Obrigado! 


