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RESUMO: A saúde no Brasil é extremamente precária, o sistema único de saúde (SUS) não é 
eficiente, sendo um dos principais motivos de reclamações da população que chega esperar 
anos na fila por um exame ou cirurgia. Todavia, o objetivo deste artigo é abordar a saúde, 
porém, no que tange ao sistema penitenciário brasileiro, por meio de dados de pesquisas, 
doutrina e jurisprudência tratarei o problema e indicarei possíveis medidas que acredito serem 
capazes de amenizar os trágicos efeitos obtidos. Os Tratados Internacionais, a Constituição 
Federal e a Lei de Execuções Penais (LEP), estabelecem a todos os cidadãos brasileiros, ou 
seja, aos que estão encarcerados também, o direito a dignidade da pessoa humana (art.1°, III 
CF), respeito à integridade física e mental dos presos (art.5°, XLIX CF), direito a saúde (196 
CF e art.11°, III LEP). Infelizmente, a realidade fática é totalmente diversa, pois segundo o 
Infopen (Levantamento Nacional de Informações Penitenciarias) no ano 2016, 15% das 
unidades prisionais não possuem módulo saúde, sendo que a cada 10 mil presos, em média 13,6 
% morrem por motivo de saúde, violência ou acidental, não considerando os dados da cidade 
do Rio de Janeiro. No filme brasileiro Central podemos observar a total inaplicabilidade dos 
direitos e garantias constitucionais, onde presos convivem aglomerados em péssimas condições 
de higiene, contribuindo para a contaminação e proliferação de inúmeras doenças, sem receber 
o tratamento adequado. Um exemplo claro de omissão do direito a saúde é o acórdão de 
apelação n. 70052438314, onde devido às precárias condições carcerárias em que era exposto, 
um esposo e pai de família vem a óbito após contrair tuberculose na prisão, sem obter o 
tratamento médico necessário pelo Estado. Uma vez já demonstrado o problema, passamos a 
abordagem dos possíveis meios de solução. Uma alternativa seria a ampliação da concessão do 
cumprimento da pena em regime domiciliar (art.318°, CPP) onde com mais liberdade e auxilio 
de familiares, o encarcerado poderia realizar exames e tratamentos médicos sem depender da 
autorização do judiciário ou deslocamento dos órgãos de segurança. Analisando a 
jurisprudência atual, constatei que a maioria dos pedidos de prisão domiciliar são negados, 
mesmo em casos graves, muitos juízes alegam, que os atendimentos requeridos podem ser 
obtidos dentro do cárcere. Entretanto, não consideram as péssimas condições estruturais 
carcerárias, a delonga do judiciário em analisar um pedido de atendimento médico ou a falta de 
escolta para deslocar os presos aos hospitais. Outra possibilidade seria o convênio com 
universidades de medicina ou instituições privadas, em troca da redução ou isenção de 
impostos, permitindo que o governo terceirizasse o requisito saúde, focando em outras áreas 
precárias como a falta de estrutura, porém, oferecendo todo suporte necessário para um 
cumprimento de pena digno e de acordo com os princípios constitucionais. Concluindo, entendo 
que os problemas carcerários são inúmeros e gravosos, todavia é imprescindível que ocorram 
efetivas mudanças para que o cenário atual se modifique, onde governo, judiciário e sociedade 
atuem em conjunto, enxergando o cidadão encarcerado acima de tudo como um ser humano e 
não como bandido. 
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