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EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

O curso tem como objetivo apresentar e discutir dissertações, teses, artigos, livros, cartilhas governamentais
e relatos de experiência profissional sobre o tema saúde nas prisões, particularmente os desenvolvidos no
campo da saúde coletiva. Embora os estudos de corte quantitativo sejam predominantes na área de saúde
penitenciária, também estão sendo conduzidas pesquisas de corte quali-quantitativo e qualitativo, de modo
que estas últimas serão focalizadas ao longo da disciplina neste semestre.

15/08 - Apresentação do Programa
22/08 – O campo científico da saúde penitenciária no Brasil
GOIS, Swyanne et al. Para além das grades e punições: uma revisão sistemática sobre a saúde
penitenciária. Ciência e Saúde Coletiva, 17 (5), 2012. p. 1235-1246.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000500017
05/09 - Propostas de atendimento nas prisões
WATSON, Roger et al. Prison health care: a review of literature. International Journal of Nursing
Studies, 41, 2004. p. 119–128
DOLAN, Kate et al. Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees.
Lancet, 388, 2016. p. 1089-1102.
12/09 - Críticas às práticas e políticas
DIUANA, Vilma et al. Saúde em prisões: representações e práticas dos agentes de segurança
penitenciária no Rio de Janeiro, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 24 (8), 2008. p. 1887-1896.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008000800017
DE VIGGIANI, Nick. Unhealthy prisons: exploring structural determinants of prison health. Sociology
of Health & Illness, 29 (1), 2007. p. 115–135.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9566.2007.00474.x/pdf
19/09 - Encarceramento em Massa e Escravidão nos EUA

Discussão do documentário “The 13th”
https://www.youtube.com/watch?v=f_gcxUp9KlA
GARLAND, David. “Introduction”. In: Mass imprisionment - social causes and consequences. Sage
publication: London, 2001.
HALL, Stuart. “A encenação da ‘diferença’ racial: ‘e a melodia demorou-se...’”. In: Cultura e
Representação. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio / Apicuri, 2016. p. 175-182.
26/09 e 03/10 - Discussão do número especial da revista Ciência e Saúde Coletiva sobre saúde
penitenciária
Saúde nas Prisões: avaliações, políticas e práticas. Ciência e saúde coletiva, 21 (7), 2016.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-812320160007&lng=pt&nrm=iso
10/10 e 17/10 – Escolha e apresentação de livros sobre saúde penitenciária
24/10 e 31/10 - Escolha e apresentação de dissertações e teses sobre saúde penitenciária
07/11 e 14/11 - Escolha e apresentação de cartilhas governamentais sobre saúde penitenciária
21/11 e 28/11 - Escolha e apresentação de relatos de experiência profissional sobre saúde
penitenciária
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TIPO DE AVALIAÇÃO: Seminário de apresentação de trabalhos.

