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RESUMO 

 

Magalhães MPM. Curso de Extensão Universitária na modalidade de 

Difusão: Educação em Saúde - um desafio para sentenciados da 

Penitenciária Adriano Marrey [Produto Educacional]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão 

Original. 

 

O curso de difusão para sentenciados foi estruturado em 24 

horas/aula, divididos em 4 dias/temas, sendo eles: (1) violência, (2) 

saúde mental e drogas, (3) saúde bucal e saúde geral, higiene e 

qualidade de vida, e, (4) infecções sexualmente transmissíveis. 

Baseado integralmente em educação em saúde, o curso visa levar 

conhecimento científico de maneira,  dialógica e lúdica favorecendo a 

reflexão de hábitos, o desenvolvimento do senso crítico e da 

autonomia de decisões, ao mesmo tempo que incentiva o 

autocuidado, o respeito e a empatia. Desta forma, este curso além de 

educar em saúde, oferece informações valiosas para a reinserção na 

sociedade. 
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1. Justificativa 

 

O elevado número de sentenciados e o diminuto quadro de 

profissionais de saúde na Penitenciaria Adriano Marrey de Guarulhos, 

exige muita eficiência no atendimento para alcançar um adequado 

índice de resolubilidade nos agravos de saúde dos pacientes.1  

Promover saúde no ambiente carcerário exige mais do que 

remédios e profissionais, exige cuidado. Cuidado em seu sentido mais 

amplo, aquele relacionado à atenção, zelo, esmero. Promover saúde 

no ambiente carcerário exige respeito.2 

Baseados na experiência de 7 anos de atendimento clínico na 

Unidade Prisional e na revisão bibliográfica sobre o tema, 

visualizamos na educação em saúde uma maneira de orientar os 

sentenciados sobre o autocuidado, ao mesmo tempo em que 

incentivamos a reflexão sobre seus hábitos e o desenvolvimento de 

suas capacidades.  

A educação em saúde caracteriza-se pela individualização do 

processo de ensino, respeitando o cenário e os conhecimentos 

prévios educandos executando um olhar integral e acolhedor que 

incentiva a reflexão e a autonomia.3 Tais características coincidem 

com as necessidades observadas nos ambientes carcerários, uma vez 

que as carências emocionais e os distúrbios psicológicos ficam 

agravados com a privação da liberdade, afetando diretamente o bem 

estar físico e social dos sentenciados. 

Desta forma, foi criado o curso extensão universitária na 

modalidade de difusão sobre educação em saúde para sentenciados 

da Penitenciária Adriano Marrey, com os temas (1) violência, (2) 

drogas e saúde mental, (3) saúde bucal e saúde geral, higiene e 

qualidade de vida e (4) infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). 



 

2. Apresentação do Curso 

 

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da 

Universidade de São Paulo (USP) analisa propostas de atividades de 

formação profissional, educação continuada e curso de difusão para 

autorização, coordenação e certificação. 

Elaboramos então uma proposta de curso de difusão a ser 

realizado no auditório da Penitenciária Adriano Marrey de Guarulhos, 

com carga horária de 24 horas/aula, para até 32 sentenciados.  

Dentre os requisitos exigidos pela USP está o preenchimento de 

um formulário contendo a caracterização acadêmica do curso, os 

profissionais envolvidos, o custeio e o conteúdo programático (Anexo 

7.1), bem como o preenchimento dos dados de inscrição dos alunos 

para futura certificação (Anexo 7.2). Todos os alunos matriculados no 

curso recebem um número USP e se alcançarem o critério de 

aprovação, recebem um certificado emitido pela Universidade (Anexo 

7.3). 

Utilizando metodologias ativas e conceitos de ensino 

horizontalizado, elaboramos o curso de difusão para favorecer a 

aprendizagem significativa, através de conexões emocionais e 

cognitivas.4 

A presença nas 24 horas/aula do curso dá direito ao preso à 

remissão de dois dias de pena.  

A carga horária foi dividida em 4 dias, sendo 2 por semana. 

Decidiu-se então tratar de um assunto por dia, usando um filme como 

método disparador, seguido de dinâmicas específicas que serão 

apresentadas a seguir. 

A escolha dos temas foi baseada na prevalência de queixas 

médicas observadas na enfermaria da Unidade, confrontada à revisão 



de literatura sobre o tema5-7 e às orientações da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (Pnaisp)8. 

 

3. Objetivos do Curso 

 

 Promover reflexão sobre saúde geral, bucal e mental. 

 Promover a reflexão sobre o autocuidado com a saúde no 

ambiente carcerário. 

 Orientar sobre cuidados com a higiene. 

 Estimular o desenvolvimento da autonomia de decisões e ações. 

 Apresentar formas de cuidar de sua saúde mental, estimulando a 

criatividade, o raciocínio lógico, a realização de atividades físicas 

e artísticas. 

 Estimular a empatia e a crença na superação. 

 Proporcionar um momento de distração, reflexão e interação 

social. 

 Incentivar o aprendizado ativo, criando “pontes” de confiança e 

respeito. 

 Fornecer subsídios que melhorem a permanência enquanto preso 

e a reinserção na sociedade quando egresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Caracterização Acadêmica 

Título: Educação em Saúde: um desafio para sentenciados e 

profissionais da Penitenciária Adriano Marrey 

Natureza da Educação Continuada: Difusão 

Forma: Presencial 

Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 

Área do Conhecimento: Odontologia e Saúde Pública 

Público Alvo: Sentenciados da Penitenciária Adriano Marrey 

Pré-requisito Graduação: Não 

Regime de trabalho: RDIDP  Unidade: FO 

Forma de exercício: Atividade não remunerada 

Carga horária semanal dedicada ao curso: 12h 

Carga Horária Total: 24 horas em sala de aula, sendo 16 horas de 

atividade práticas e 8 de aulas teóricas. 

Inscrição: Departamento de Educação da Penitenciária Adriano 

Marrey 

Período de inscrição: 12 a 19 de junho de 2019 das 10h às 16h. 

No máximo de inscrições válidas: 32 

Permite inscrição em turmas? Não 

No mínimo de participantes: 12 

Critérios de seleção: Ser alfabetizado e ter interesse pelo tema: 

saúde.  

Acesso restrito: Sim 

Realização fora da USP: Sim 

Local: Penitenciária Desembargador Adriano Marrey – Guarulhos-SP 

Curso: Gratuito 

Forma de Avaliação: Participação nas dinâmicas e questionário auto-

avaliativo 



Critérios de aprovação: Presença em 100% das atividades e 

elaboração dos trabalhos solicitados em aula. 

Carga horária mínima para aprovação do aluno: 24 horas 

 

 

 

5. Plano de Aulas 

 

5.1. Aula 1: Diversas formas de violência 

 

5.1.1. Objetivos 

Conceituar os tipos de violências segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), buscando nas experiências individuais situações que 

retratem ou se assemelhem ao conceituado.  

Estimular a troca de experiências e relatos para permitir a 

reflexão sobre a forma que situações violentas afetam as atitudes e 

decisões pessoais. 

 

 

5.1.2. Conteúdo Programático 

 Violência Física 

 Violência Doméstica 

 Violência Sexual 

 Violência Moral 

 Maus tratos 

 Violência gera violência? 

 Como combater a violência? 

 

 

 



5.1.3. Metodologia 

Apresentar do filme “Sementes Podres” (França: Mauvaises 

herbes / Portugal: Ervas Daninhas), que é um drama de 2018, dirigido 

por Kheiron, classificação indicativa 16 anos, com 1h45 de duração. O 

filme centra-se em Waël, um golpista cuja vida muda quando se vê 

obrigado a trabalhar como mentor para um grupo de adolescentes 

que enfrentam a expulsão da escola. 

Realizar uma discussão crítica sobre o filme pontuando os tipos 

de violência expostos. Confrontar o discutido com o conceito da OMS, 

exposto em apresentação de Power Point (Anexo 7.4). 

Dividir a sala em 5 grupos, para que cada grupo fique 

responsável por apresentar da maneira que preferir (teatro, desenho, 

música ou texto) uma cena de violência já vivenciada por algum 

deles. 

Discutir sobre experiências pessoais sobre o assunto, 

respondendo se “violência gera violência” e “como combater a 

violência”. 

Finalizar com a produção de um cartaz/banner para compilação 

do que foi aprendido e para que os presos que não participaram das 

aulas possam ter acesso ao que foi discutido. 
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5.2. Aula 2: Drogas e saúde mental 

 

5.2.1. Objetivos 

Informar o mecanismo de ação das principais drogas, do álcool e 

do tabaco no organismo humano, ressaltando os riscos à saúde e as 

consequências da dependência.  

Refletir sobre o papel das drogas na vida de cada um no crime. 

Trocar experiências e opiniões sobre o tráfico de drogas. 

Discutir sobre os meios de reabilitação da dependência de 

drogas. 

Analisar a relação entre as drogas e os distúrbios psíquicos. 

Elaborar meios de proteção e melhora da saúde mental no 

ambiente carcerário. 

 

 

5.2.2. Conteúdo Programático 

 Mecanismo de ação e efeitos de: Maconha, Cocaína, 

Crack, Anfetamina, Ecstasy, LSD, Inalantes, Injetáveis, 

Drogas Prescritas, Álcool e Tabaco. 

 Relação entre drogas e o crime 

 Reabilitação de indivíduos dependentes 

 Cuidado à saúde mental 

 

 

 

 



5.2.3. Metodologia 

Exibir o filme “Bicho de 7 cabeças”, que é um drama brasileiro 

de 2000, dirigido por Laís Bodanzky, classificação indicativa de 14 

anos, duração de 1h14, protagonizado por Rodrigo Santoro, Othon 

Bastos e Cássia Kis Magro, baseado no livro autobiográfico Canto dos 

Malditos. O filme conta a história de Neto (Rodrigo Santoro), um 

jovem que é internado em um hospital psiquiátrico após seu pai 

descobrir um cigarro de maconha em seu casaco. Lá, Neto é 

submetido a situações abusivas. O filme, além de abordar a questão 

dos abusos feitos pelos hospitais psiquiátricos, também aborda a 

questão das drogas na relação entre pai e filho e as consequências 

geradas na estrutura da família 

Promover a discussão sobre a postura do pai frente ao consumo 

de drogas e sobre as internações exibidas no filme, relacionando-os a 

situações das vidas dos alunos. 

Mediar a apresentação de relatos pessoais dos alunos sobre o 

consumo de drogas, sobre internações para cura da dependência, e a 

relação entre o consumo de drogas e o crime.  

Apresentar informações (aula expositiva dialogada) científicas 

sobre o mecanismo de ação das drogas, efeitos e prejuízos que 

causam no organismo, e formas de tratamentos a dependentes 

(Anexo 7.5).  

Promover a reflexão sobre a importância do bem estar mental no 

ambiente carcerário, sugerindo formas de relaxamento, distração e 

fortalecimento pessoal. 

Finalizar com a produção de um cartaz/banner para compilação 

do que foi aprendido e para que os presos que não participaram das 

aulas possam ter acesso ao que foi discutido. 
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5.3. Aula 3: Relacionando a saúde bucal à saúde geral e a 

higiene à qualidade de vida 

 

5.3.1. Objetivos 

Apresentar o atual estado da arte sobre as principais doenças 

bucais. 

Educar sobre higiene bucal. 

Explanar sobre doenças contagiosas como Furúnculo, Micose, 

Sarna, Herpes, Tuberculose, Gripe e Conjuntivite. E orientar sobre  

prevenção com técnicas de higiene. 

Expor sobre os benefícios da higiene mental no ambiente 

carcerário. 

 

 

5.3.2. Conteúdo Programático 

 Doenças bucais: cárie, gengivite, periodontite, câncer bucal, 

abscessos e mau hálito. 

 Relação entre doenças bucais e Diabetes, Cirrose, Endocardite 

bacteriana, Artrite Reumatóide e Sinusite. 

 Técnicas de higiene bucal. 

 Principais informações sobre tratamentos odontológicos. 

 Doenças contagiosas como Furúnculo, Micose, Sarna, Herpes, 

Tuberculose, Gripe e Conjuntivite.  

 Técnicas de prevenção de doenças através da higiene. 

 Higiene mental e qualidade de vida. 

 

 

5.3.3. Metodologia 

Apresentar o filme “Sonhos Imperiais” (EUA: Imperial Dreams), 

que é um drama de 2014, dirigido por Malik Vitthal, classificação 



indicativa de 16 anos, com duração de 1h26. O filme mostra o retorno 

de Bambi (Boyega) ao seu bairro, depois de passar um tempo na 

cadeia. Mesmo com a liberdade ele se vê preso em um sistema que 

não parece lhe oferecer alternativas para fazer o que é certo. Vivendo 

em uma família disfuncional e com uma vocação para atividades 

ilícitas, ele foi moldado desde cedo para ser um criminoso, mas quer 

fazer diferente, ser escritor e criar o filho. 

Discutir sobre o filme e a semelhança com a realidade, sobre as 

dificuldades enquanto egresso e sobre a capacidade de superação 

que possuem. 

Apresentar imagens e conteúdo científico sobre doenças bucais e 

gerais, bem como tratamentos e técnicas de higiene (aula expositiva 

dialogada) (Anexo 7.6). Ressaltando a importância dos cuidados 

também para a reinserção social. 

Sanar as possíveis dúvidas sobre os temas, incentivando a 

reflexão de hábitos e conhecimentos prévios. 

Finalizar com a produção de um cartaz/banner para compilação 

do que foi aprendido e para que os presos que não participaram das 

aulas possam ter acesso ao que foi discutido. 
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5.4. Aula 4: Discutindo as ISTs 

 

5.4.1. Objetivos 

Apresentar o atual estado da arte sobre as principais infecções 

sexualmente transmissíveis. 

Revelar informações sobre testes rápidos e tratamentos 

realizados na Unidade Prisional. 

Discutir preconceitos relacionados às ISTs. 

 

 

5.4.2. Conteúdo Programático 

 ISTs: Sífilis, HPV, Herpes Genital, Candidíase, Gonorréia, 

Clamídia, Hepatite B, Hepatite C, Cancro Mole e HIV.  

 Prevenção e tratamentos das ISTs. 

 

 

5.4.3. Metodologia 

Exibir o filme “Shaft”, um filme policial de 2000, dirigido por John 

Singleton, classificação indicativa de 18 anos, duração de 1h39, com 

roteiro baseado no livro homônimo de Ernest Tidyman. Protagonizado 

por Samuel L. Jackson, que é um policial que está tentando prender 

um assassino racista e traficante de drogas, e que usa o poder do 

dinheiro que possui para não ir para a prisão. 

Discutir sobre o racismo na sociedade e no crime, e sobre 

preconceitos em geral, o que causam e como lidam. Direcionar aos 

poucos a discussão para os preconceitos relacionados a ISTs. 

Explanar (aula expositiva dialogada) com imagens e conteúdo 

científico sobre as ISTs, incentivando a troca de experiências sobre as 

crenças e senso comum que carregavam (Anexo 7.7). 



Questionar sobre como imaginam ser o método de prevenção e 

tratamento para cada doença, corrigindo caso necessário. Frisar a 

necessidade de uso de preservativos em qualquer relação sexual. 

Finalizar com a produção de um cartaz/banner para compilação 

do que foi aprendido e para que os presos que não participaram das 

aulas possam ter acesso ao que foi discutido. 
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_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
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