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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os agentes de segurança prisional (ASP), devido a suas condições 
laborais, são considerados um grupo vulnerável, o que prejudica a manutenção ou 

conquista de níveis satisfatórios de saúde e qualidade de vida (QV) geral. 
OBJETIVOS: Avaliar a qualidade de vida dos agentes de segurança prisional de uma 
capital brasileira e comparar segundo as características sociodemográficas e laborais. 

METODOLOGIA: Estudo transversal descritivo, realizado com 269 trabalhadores de 
cinco unidades prisionais, no período de novembro de 2017 a julho de 2018. Para a 

coleta de dados, foram utilizados um questionário com variáveis sociodemográficas e 
laborais e o instrumento WHOQOL-Bref (World Health Organization Quality of Life 
Bref). Para análise dos domínios da QV, calculou-se média, mediana e desvio padrão, 

com Intervalo de Confiança (IC95%). O teste t-Student foi utilizado para analisar as 
diferenças das médias dos domínios da QV entre cada estrato das variáveis 

investigadas, sendo considerados significantes valores com p<0,05. RESULTADOS: 
Trata-se de população composta majoritariamente por homens (75,1%), com idade de 
30 anos ou mais (62,1%), com nível superior (70,5%), casados (54,6%) e sem filhos 

(55,0%). A maioria (83,3%) possuía menos de cinco anos de atuação na profissão e 
trabalhava em turnos (75,8%). Histórico de violência e assédio no trabalho foram 

reportados em 19,3% e 16,5% dos entrevistados, respectivamente. A QV foi melhor 
percebida (73,2; DP=17,7), enquanto a satisfação com a saúde foi negativamente 
percebida (68,8; DP=20,4). As mulheres apresentaram menores escores nos 

domínios físico (p=0,001), psicológico (p=0,004), relações sociais (p=0,01) e meio 
ambiente (p=0,02). No domínio físico, aqueles com história de assédio no trabalho 

apresentaram os menores escores (p=0,02). Em relação ao domínio psicológico, 
indivíduos com idade menor que 30 anos (p=0,04) e os solteiros (p=0,01) 
apresentaram menores escores em relação aos demais. O domínio relações sociais 

foi pior percebido pelos ASP com formação superior (p=0,006), que não possuíam 
plano de saúde (p=0,04) e haviam sofrido episódios de violência (p=0,04) e assédio 

no trabalho (p=0,01). Por fim, no domínio meio ambiente, os participantes sem plano 
de saúde (p=0,000), com menos de cinco anos de atuação profissional (p=0,01) e com 
história de assédio relatada (p=0,01) apresentaram os menores escores. 

CONCLUSÃO: Os trabalhadores apresentam boa percepção de sua QV, porém, 
reportam insatisfação com seu estado de saúde e prejuízos laborais, necessitando de 

políticas públicas que considerem as especificidades relativas ao seu modo de viver 
e ao ambiente de trabalho. Os resultados sugerem mudanças nas ações promotoras 
de saúde voltadas para esse segmento de trabalhadores, com estratégias passíveis 

de efetivação e em parceria com a Enfermagem do trabalho. 

 

Palavras-chave: Prisões; Saúde do Trabalhador; Qualidade de Vida.
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Given their working circumstances prison officers (POs) are 
regarded a vulnerable group, which impairs the sustainability or achievement of 

satisfactory levels of health and overall quality of life (QOL). AIMS: To assess the QOL 
of POs of a Brazilian capital and compare in accordance with socio-demographic and 
working condition factors. METHODS: A cross-sectional descriptive study carried out 

with 269 officers from five prisons, from November 2017 to July 2018.To gather data 
we used a questionnaire with socio-demographic and working condition variables and 

WHOQOL-Bref (World Health Organization Quality of Life Bref). To analyze QOL 
domains, we calculated mean, median and standard deviation with confidence interval 
(CI95%). We used t-Student test to analyze the mean differences of QOL domains 

between each investigated stratification variable, with p< 0.05 values being considered 
significant. RESULTS: This is a male-dominated population (75.1%) made up of 30-

year-olds or over (62.1%), college graduates (70.5%), married (54.6%) and childless 
individuals (55%). Most (83.3%) of the interviewed officers have been in the job less 
than 5 years doing shift work (75.8%). History of violence and harassment at work was 

reported in 19.3% and 16.5%, respectively. QOL perception was higher (73.2%; 
SD=17.7) whereas satisfaction towards health was negatively perceived (68.8; 

SD=20.4). Women presented lower scores in the physical (p=0.001), psychological 
(p=0.004), social relations (p=0.01) and environment (p=0.02) domains. In the physical 
domain, those with a work harassment history presented lower scores (p=0.02). 

Regarding the psychological domain, individuals under 30 (p=0.04) and unmarried 
(p=0.01) presented lower scores in comparison to the others. The social relations 

domain presented the worst perception by those with higher education (p=0.006), who 
had no health insurance (p=0.04) and had been assaulted (p=0.04) and harassed at 
work (p=0.01). Lastly, regarding the environment domain, the uninsured officers 

(p=0.000), under 5 years in the job (p=0.01) and with a history of reported harassment 
(p=0.01) presented the lowest scores. CONCLUSION: The officers presented a good 

overall perception of their QOL despite having reported dissatisfaction towards their 
health status as well as work liability, which highlights the need for public policies that 
consider the specificities of their lifestyle and work environment. Our results suggest 

changes be made to devise feasible health-oriented strategies for this work segment 
in association with occupational health nursing. 

 
Key-words: Prisons; Worker’s Health; Quality of Life. 
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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: Agentes de seguridad penitenciaria (ASP), debido a sus 

condiciones laborales, son considerados un grupo vulnerable, lo que perjudica el 
mantenimiento o el alcance de niveles satisfactorios de salud y calidad de vida (CV) 
general. OBJETIVOS: evaluar la calidad de vida de los agentes del servicio 

penitenciario de una capital de provincia en Brasil, y compararlo según las 
características sociodemográficas y laborales METODOLOGIA: Estudio transversal 

descriptivo, realizado con 269 trabajadores de cinco unidades penitenciarias, entre el 
periodo de noviembre de 2017 hasta julio de 2018. Para la recopilación de datos, 
fueron utilizados un cuestionario con variables sociodemográficas y laborales y el 

WHOQOL-Bref. Para el análisis de los ámbitos de la CV, se calculó media, mediana 
y desviación estándar, con Intervalo de confianza (IC95%). El ensayo t-Student, fue 

utilizado para analizar las diferencias entre las medias de los ámbitos de la CV entre 
cada estrato de las variables investigadas, siendo consideradas significativas cuando 
el valor de p<0,05. RESULTADOS: Se trata de un grupo compuesto en su mayoría 

por hombres (75,1%), con edad de 30 años o más (62,1%), con enseñanza superior 
(70,5%), casados (54,6%) y sin hijos (55%). La mayoría (83,3%) posee menos de 5 

años de experiencia en la profesión y trabajan por turnos (75,8%). Historial de 
violencia y acoso en el trabajo fueron comunicados en un 19,3% y 16,5% 
respectivamente. La percepción de la CV fue detectada mejor (73,2; DP=17,7), 

mientras que la satisfacción con la salud fue percibida negativamente (68,8; DP=20,4). 
Las mujeres presentaron puntuaciones menores en el campo físico (p=0,001), 

psicológico (p=0,004), relaciones sociales (p=0,01) y medio ambiente (p=0,02). En el 
ámbito físico, aquellos con histórico de acoso en el trabajo presentaron las menores 
puntuaciones (p=0,02). En relación con el campo psicológico, individuos con edad 

menor que 30 años (p=0,04) y los solteros (p=0,01) presentaron menores 
puntuaciones con relación a los demás. El campo relaciones sociales fue el peor 

percibido por aquellos con enseñanza superior (p=0,006), que no tenían seguro 
médico (p=0,04) y habían sufrido episodios de violencia (p=0,04) y acoso en el trabajo 
(p=0,01). Finalmente, en el ámbito de medio ambiente, los participantes sin seguro 

médico (p=0,000), con menos de 5 años de experiencia profesional (p=0,01) y con 
historial de acoso relatado (p=0,01) presentaron las menores puntuaciones. 

CONCLUSIÓN: Los trabajadores tienen una buena percepción de su CV, sin 
embargo, muestran insatisfacción con su estado de salud y perjuicios laborales, 
necesitando políticas públicas que tengan en cuenta las especificidades relacionadas 

a su estilo de vida y al ambiente de trabajo. Los resultados sugieren cambios en las 
estrategias de promoción de la salud dirigidas para ese segmento de trabajadores, 

con estrategias posibles de realizar y en colaboración con la enfermería del trabajo. 
 

Palabras clave: Prisiones; Salud del Trabajador; Calidad de Vida. 
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APRESENTAÇÃO 

O interesse pelo estudo dos agentes de segurança prisional (ASP) surgiu em 

decorrência da minha vivência prática como especialista em Enfermagem do 

Trabalho, nos diversos contextos de atenção à saúde. Muitas vezes, detectei pouca 

percepção por parte dos profissionais quanto à sua qualidade de vida (QV) de forma 

geral. 

Por mais de quinze anos atuando na enfermagem, observei e vivenciei o 

quanto os profissionais de áreas essenciais, como saúde, educação e segurança 

estão vulneráveis aos diversos riscos ocupacionais, dentre eles, os psicossociais, 

causa crescente de adoecimento psíquico no trabalho e comprometimento da QV. 

Por meio da identificação com a temática de saúde mental, principalmente 

relacionada ao trabalho, pude perceber, inclusive na literatura, que a soma de fatores, 

como as recentes mudanças na organização laboral, o contexto do trabalho, estilos 

de gestão, vivências pessoais e o aumento da violência, podem incidir negativamente 

no ambiente coletivo, que deveria ser seguro e sustentável, além de afetar o bem-

estar pessoal. 

Ao me inserir no Núcleo de Estudos em Paradigmas Assistenciais e Qualidade 

de Vida (NEPAQ) da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, 

pude me aproximar do tema QV em diferentes segmentos populacionais, como a 

população carcerária. Em parceria com o Núcleo de Estudos em Epidemiologia e 

Cuidados aos Agravos Infecciosos (NECAIH), que desenvolve projetos de pesquisa e 

extensão com esse segmento da sociedade, aprofundei meus estudos e acreditei que 

poderia contribuir com tal Núcleo, na pesquisa e no cuidado geral aos ASP. 

Nesse sentido, inferi que alguns aspectos da QV, na maioria das vezes, 

poderiam estar afetados e que os trabalhadores parecem não distinguir entre os 

limites pessoais dos relacionados ao trabalho. Em minhas buscas como 

pesquisadora, percebi a invisibilidade dos profissionais do sistema prisional, 

especificamente dos ASP.  

A situação desses trabalhadores me incomodava. Ao observar como faziam 

para “sobreviver”, em meio ao caos do superencarceramento brasileiro, busquei 

conhecer a política e a assistência a eles dirigida. 
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Deste modo, buscar compreender a situação de laborar em um meio tão 

hostil, com foco na mensuração da QV das pessoas, pode resultar em respostas às 

seguintes indagações:  

• Quais são as características sociodemográficas e laborais do ASP?  

• Como o ASP avalia sua QV? 

• Como são percebidos os domínios da QV, considerando as variáveis 

sociodemográficas?  

Assim, o presente estudo é componente de uma investigação de corte 

transversal maior intitulada “Avaliação da vulnerabilidade social e em saúde dos IPL 

e trabalhadores do sistema prisional do Estado de Goiás: um estudo multicêntrico ”, 

que identifica a vulnerabilidade desse segmento de trabalhadores causada por 

múltiplos fatores. 

Pretende-se com os resultados obtidos contribuir para intervenção 

organizacional e sócio-política, e para manutenção ou melhoria da QV desses 

trabalhadores. Desejamos que seja possível, inclusive, contribuir com futuros projetos 

dirigidos a esse grupo, e oferecer subsídios a outros pesquisadores ou gestores em 

saúde, no sentido de fomentar mudanças para promoção da QV dessa importante 

classe de trabalhadores. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os agentes de segurança prisional (ASP) são os responsáveis pelo zelo e 

segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; 

controle de acesso e escolta de cargas e pessoas, em áreas livres e restritas; vigiam 

detentos, mantendo a comunicação com responsáveis hierárquicos em caso de 

irregularidades. São incumbidos da vigilância nas  

dependências de áreas públicas e privadas com a finalidade de 
prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e 
munições, e outras irregularidades (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, 2002). 

No caso específico, o ASP é o servidor representante do Estado, no que tange 

a implementar a política penitenciária; tem uma relação melindrosa com o criminoso, 

pois este sabe que seu papel é manter a ordem, disciplina e, principalmente, sua 

segurança. Deles é requerido o trabalhar em equipe, manter-se sempre alerta, possuir 

autocontrole, iniciativa e atenção constante (BEZERRA; ASSIS; CONSTANTINO, 

2016). 

Os ASP estão susceptíveis a agravos comuns ao ambiente prisional, como as 

doenças infecciosas. Porém, também são alvos de situações geradoras de embates, 

por poderem ser levados como reféns em rebeliões ou pelo risco de morrer devido a 

intimidações e agressões. Fatores estes que podem alterar a avaliação da qualidade 

de vida (QV), a satisfação com a vida e com o trabalho, até levar ao uso de 

substâncias psicoativas ou ao adoecimento psíquico, como ocorrência de depressão 

e sintomas relacionados aos transtornos mentais comuns (TMC) tais quais 

nervosismo, dores de cabeça, distúrbios do sono, cansaço e tristeza (AUDI et al., 

2016; ALBUQUERQUE; ARAÚJO, 2018; NASCIMENTO et al., 2018). 

O estado de constante alerta é necessário para manter o ambiente em 

segurança e livre de conflitos. Também estão vulneráveis a pressão psicológica 

exercida por superiores, pares ou os indivíduos privados de liberdade (IPL), ambiente 

de  alta periculosidade, predispondo-os  à violência no trabalho e ao adoecimento 

mental, por meio da  ocorrência de síndromes, como a síndrome de burnout (SB), a 

qual tem se tornado frequente (BEZERRA; ASSIS; CONSTANTINO, 2016; BENETTI; 

STUMM, 2017; MARQUES; GIONGO; RUCKERT, 2018). 
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A SB é um problema comum entre os ASP. Num estudo sobre o tema em 

prisões da Bulgária, verificou-se níveis muito mais elevados de Burnout do que os 

níveis encontrados na população em geral, ainda maior do que os policiais. Tal fato 

pode sugerir que aumento das demandas e responsabilidades de controlar e garantir 

a segurança de indivíduos hostis, além de outros estressores no ambiente correcional, 

poderiam levar a níveis aumentados de Burnout ocupacional. Aqueles que possuíam 

a síndrome sofreram um forte impacto econômico em suas vidas devido a despesas 

médicas com o tratamento (STOYANOVA; HARIZANOVA, 2016). 

Existem escassos estudos acerca dessa população, em detrimento do trabalho 

exercido por esse grupo, ser invisível, altamente desgastante e estressante, exercido 

num ambiente insalubre e de alta periculosidade; que diuturnamente recebem a 

pressão intra e extramuros, clamando por mudança neste modelo de encarceramento 

social. A maior parte das pesquisas e das ações em saúde têm privilegiado os IPL. A 

reduzida  execução de ações em saúde por parte das lideranças, os levam a tornarem-

se vulneráveis no seu exercício laboral mesmo havendo um arcabouço legal protetivo 

em saúde do trabalhador (STRADIOTTI, 2014; BEZERRA; ASSIS; CONSTANTINO, 

2016; SILVA; ROCHA, 2017; ALBUQUERQUE; ARAÚJO, 2018). 

É importante considerar a criação e evolução das normas na legislação 

brasileira acerca da saúde do trabalhador, tais como a Lei Orgânica da Saúde - 

LOS/Lei nº 8.080 de 1990, que inclui a saúde do trabalhador no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990); a implantação do Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Prisional (PNSSP), que tem avançado em medidas 

para assistência tanto aos IPL quanto aos ASP, como prevenção dos danos à saúde 

física ou mental, decorrentes do confinamento, uso de álcool e outras drogas 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015). A Política Nacional de Segurança e Saúde do 

Trabalhador (PNSST), por meio da Portaria nº 1.823 de 2012, incluiu em sua política  

atenção aos profissionais que atuam em situação de vulnerabilidade, porém, ainda há 

muito a evoluir quanto às ações vinculadas em todas as esferas de governo  

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

De acordo com dados da plataforma World Prison Brief (WPB) do Institute for 

Criminal Policy Research, de Londres, divulgados em seu último relatório, no ranking 

de população carcerária no mundo, o Brasil ocupa o terceiro lugar, sendo em primeiro 

lugar os Estados Unidos, seguido da China. O Brasil é o único desses três em que o 

número só aumenta. Em 1990, o país tinha 90 mil IPL, hoje são 690 mil, ultrapassando 
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a Rússia, que hoje ocupa o 4º lugar no ranking mundial (WORLD PRISON BRIEF, 

2018). 

Os últimos dados nacionais reportam que há uma proporção de oito IPL para 

cada ASP, o que viola as regras mínimas da legislação vigente que recomenda cinco 

pessoas presas para um agente, como padrão mínimo para a garantia da segurança 

física e patrimonial nas unidades prisionais. Com o aumento do contingente carcerário 

em mais de 700% nas últimas décadas, a superlotação nos presídios e o déficit de 

vagas de ASP no setor têm tornado tais espaços de difícil controle para o Estado, 

fatos que precarizam o trabalho e aumentam a sobrecarga desses trabalhadores 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2017). 

Segundo o relatório do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do ano 

de 2017, os crimes de tráfico corresponderam a 28% das incidências penais. Os 

crimes de roubo e furto somaram 37% das incidências e os homicídios representaram 

11%. Ao comparar a distribuição entre homens e mulheres, foi evidenciada maior 

frequência de crimes ligados ao tráfico de drogas entre as mulheres. Entre os homens, 

representou 26% dos registros, enquanto entre as mulheres esse percentual atingiu 

62%. Os crimes de roubo e furto representaram 38% dos crimes praticados pelos 

homens e 20% dos crimes relacionados às mulheres (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2017). 

De acordo com uma Organização Não-Governamental (ONG), a Human 

Rights Watch (2019), a superlotação nos presídios brasileiros pode estar relacionada 

a uma série de fatores. A violência tem atingido novos recordes, com 64 mil mortes 

em 2017, e os órgãos policiais resolvendo apenas uma pequena fração de homicídios; 

além do fato de que os assassinatos ilegais pela polícia têm alimentado a onda de 

violência. O Estado não tem conseguido controlar de forma competente as prisões, o 

que pode facilitar o recrutamento e o domínio de certas facções; além da violência 

doméstica, que permanece generalizada com milhares de casos a cada ano que não 

têm sido devidamente investigados (HUMAN RIGHTS WATCH, 2019). 

Outros fatores  podem  ter ocasionado o aumento do contingente carcerário 

em todo o País, como a interpretação subjetiva de leis pelos juízes, como a Lei de 

Drogas nº 11.343 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2006), criada em 2006, que pode 

condenar usuários de drogas como traficantes, por analisar quesitos como quantidade 

apreendida, histórico do detido, condições da ação (contexto) e antecedentes. Tais 

fatos podem levar à superlotação nos presídios, e explicar a ocorrência de rebeliões 
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como resposta às condições desumanas enfrentadas pelos IPL e o abuso por parte 

de policiais, inclusive com tortura, intra e extramuros (PEREIRA, 2017). 

Além de tais aspectos, o trabalho do ASP na prisão carrega o estigma de 

carcereiro. Historicamente, essa profissão tem sido confrontada com a vivência de 

estereótipos e baixo status social, ao mesmo tempo em que estão inseridos em um 

contexto de trabalho tensionado por relações conflituosas e situações de risco 

(BAGALHO; MORAES, 2017). 

Os ASP têm sido discriminados pela sociedade em geral, que os considera 

como bandidos por conviverem próximo ao submundo dos IPL, que os consideram 

vilões; o que afeta sua identidade e interfere na vida pessoal, no trabalho, família e 

comunidade (SANTIAGO et al., 2016). 

Assim como os IPL, tais trabalhadores podem vivenciar a mortificação do seu 

“eu”, ao serem admitidos e formalmente enquadrados no sistema prisional. Goffman 

(2015) trata dos estabelecimentos sociais, neste caso, as prisões, como se fossem 

máquinas deformadoras; não apenas onde os IPL devem se reprogramar, mas 

também os trabalhadores que ali se encontram. Ao tratar das instituições totais como 

mortificadoras do “eu”, afirma:  

uma instituição total pode ser definida como um local de residência e 
trabalho onde um grande número de indivíduos com situação 
semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável 
período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 
administrada (GOFFMAN, 2015).  

Diante do exposto, são várias as interfaces da vida potencialmente afetadas 

pelo tipo de trabalho que exercem, expondo-os à vulnerabilidade, ao medo constante, 

à preocupação com a própria segurança e de sua família, à desconfiança, ao receio 

de rebeliões e da morte, além do risco de contaminação biológica no exercício de suas 

funções. Muitas vezes, os ASP convivem com a solidão, pois, além da desconfiança 

que sentem em relação aos IPL – que os observa o tempo todo -, ainda não se sentem 

à vontade de levarem aos seus entes, os temores que os acompanham em seu 

cotidiano (SANTIAGO et al., 2016). 

Aliado aos sentimentos negativos, os ASP ainda convivem com a sobrecarga 

de trabalho devido ao déficit de recursos humanos e de investimento em tecnologia, 

falta de treinamento e apoio por parte das lideranças nas penitenciárias, 
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diferentemente do que  preconiza a Lei de Execução Penal (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 1984). 

As lideranças das instituições prisionais brasileiras e o poder público precisam 

atentar-se para a saúde e implantar programas de QV para os ASP, os quais estão, 

muitas vezes, sem assistência, a fim de identificar as principais demandas e investigar 

as condições de trabalho. Isto permite que estratégias de fortalecimento coletivo 

sejam traçadas, principalmente, no que tange a um ambiente de trabalho saudável, 

com modos de gestão mais participativa (BAGALHO; MORAES, 2017). 

Alguns autores, como Bonez, Dal Moro e Shenem (2013) e Albuquerque e 

Araújo (2018), ressaltam a relevância de se estudar os ASP, pois estes têm sido 

vítimas de trabalho precário e de ocorrência de transtornos mentais. Ressaltam 

também que são raros os estudos acerca da saúde e bem-estar dessa classe de 

trabalhadores, que evidenciem os aspectos relacionados à QV como satisfação das 

necessidades físicas, psicológicas, sociais e do meio ambiente onde vivem. 

Não há relatos na literatura acerca da avaliação da QV nessa população. 

Devido à vulnerabilidade dessa classe de trabalhadores, entende-se que o estudo 

possa ser relevante, com vistas à promoção da saúde e de aspectos que previnam o 

adoecimento biopsicossocial desses indivíduos. 

Portanto, acredita-se que é necessário avançar na compreensão dos 

aspectos que norteiem a percepção da QV e que subsidiem a responsabilidade dos 

gestores e pesquisadores a se preocuparem e intervirem por meio de ações 

específicas e legítimas, a fim de se promover melhoria nos níveis de satisfação. 

Espera-se com o estudo contribuir para melhor assistência à saúde dos ASP 

e reflexão das autoridades e agentes públicos acerca da atual situação de saúde 

vivida por eles. Os investimentos em qualidade de vida e bem-estar deverão impactar 

não somente a nível individual, mas no contexto do sistema organizacional, a fim de 

beneficiar não somente o profissional e sua família, mas toda a sociedade.
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral  

Descrever a QV dos agentes de segurança prisional. 

2.2 Objetivos específicos  

• Descrever as características sociodemográficas e laborais dos agentes que 

atuam na segurança de um Complexo Prisional em uma Capital da Região 

Centro-Oeste do Brasil; 

• Caracterizar a QV dos agentes de segurança prisional, por meio do 

WHOQOL-Bref; 

• Comparar a QV segundo fatores sociodemográficos e laborais desse grupo 

de trabalhadores. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

A revisão bibliográfica realizada para embasar este estudo contemplou os 

artigos das bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed (Publisher 

Medline). Na BVS, após escolher como campos de busca o título, o resumo e o 

assunto, foram utilizados os descritores “prisões”, “saúde do trabalhador” e “qualidade 

de vida” (incluindo suas formas no feminino e no plural), com o operador booleano 

“AND”. Na PubMed, utilizamos os mesmos descritores, com seus equivalentes em 

inglês.  

 Em princípio, devido à escassez de pesquisas relacionadas ao tema, a busca 

foi aberta: os estudos poderiam pertencer a qualquer fonte, idioma e ano de 

publicação. Posteriormente, os estudos que contemplassem população de pessoas 

adultas e de meia-idade foi considerado como critério de inclusão. Excluíram-se os 

estudos referentes à saúde dos prisioneiros, sobre outros grupos de profissionais que 

trabalham em prisões, sobre outras faixas etárias e espécies, restando 278 estudos. 

Após leitura de todos os títulos e resumos destes, restaram 12 artigos. Apenas um 

estudo atendeu parcialmente aos critérios de busca, o qual foi realizado com 

trabalhadores do sistema prisional em geral, e não somente com ASP. A Figura 1 

expõe o fluxograma do processo de busca realizado nas bases de dados. 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de busca de artigos científicos realizada nas bases 

de dados eletrônicas 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3.1 O Sistema Prisional 

Desde a Antiguidade, o sistema prisional tem passado por várias 

transformações no modo de exercer punição aos transgressores da Lei. Na 

Antiguidade, a vingança deixou de ser privada e passou a ser divina, instaurando o 

direito penal religioso, teocrático e sacerdotal. Na Idade Média, a pena de 

encarceramento esteve diretamente ligada à infração de regras; nesse caso, as 

punições eram impostas aos monges que se afastavam das regras do clero, os quais 

eram recolhidos em suas celas e obrigados a penitenciarem-se da falta cometida e 

refazerem sua ligação com o Divino, através da punição do corpo (STRADIOTTI, 

2014).  

A partir do século XVIII, foram construídas as prisões, para encarcerar 

criminosos, nos moldes aplicados aos religiosos, principalmente em substituição às 

penas corporais e ao suplício, os quais eram os meios de punição mais comumente 

utilizados. A instituição prisão passa a ter caráter disciplinar (GOFFMAN, 2015; 

DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2018).  

Partindo dos pressupostos de Foucault (2000), o sistema jurídico é 

historicamente reconhecido por embasar a sua ação em um método coercitivo a 

serviço da defesa pública, da punição e da correção de transgressores da norma 

social. O surgimento da instituição disciplinar estabelece como função do poder 

político a reinserção do criminoso na sociedade, corrigindo e normatizando o seu 

comportamento (BARCINSKI; ALTENBERND; CAMPANI, 2014). 

Entretanto, o ambiente e o sistema em que os IPL estão inseridos, punem-

nos no corpo, na alma e podem trazer consequências ainda piores: 

À expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que 
atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as 
disposições” (FOUCAULT, 2012); 

Desde o começo a prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoado 
quanto a escola, a caserna ou o hospital, e agir com precisão sobre os 
indivíduos. O fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo 
tempo que o próprio projeto. Desde 1820 se constata que a prisão, 
longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas 
para fabricar novos criminosos ou para afundá−los ainda mais na 
criminalidade. Foi então que houve, como sempre nos mecanismos de 
poder, uma utilização estratégica daquilo que era um inconveniente. A 
prisão fabrica delinquentes, mas os delinquentes são úteis tanto no 
domínio econômico como no político. Os delinquentes servem para 
alguma coisa (FOUCAULT, 2014). 



28 
 

No século XIX, ocorre o apogeu da pena privativa de liberdade, com o gradual 

desaparecimento das penas cruéis e desumanas que marcaram os séculos 

anteriores. As concepções do sistema prisional durante os séculos XX e XXI, no qual 

nos encontramos, são a ressocialização e a reintegração dos IPL à sociedade 

(DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2018). 

Dessa forma, os ASP têm um papel desafiador, pois são aqueles que devem 

garantir que a filosofia do atual sistema de encarceramento seja aplicada, 

considerando as relações de poder que incidem em todos os lados; e, ainda, 

estabelecer a garantia dos direitos humanos aos IPL no contexto em que estão 

inseridos, aplicando procedimentos para garantia dos princípios e as regras de boas 

práticas na organização penitenciária, considerando ambiente, estrutura e pessoal 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 1994). 

Nesse sentido, em todo o mundo, têm ocorrido problemas relacionados ao 

sistema prisional. No Reino Unido, em 2014, o número de ataques a ASP aumentou 

em 45% em dois anos e os governos consideraram as prisões como abrigos de 

violência. Na Escócia, um país do Reino Unido, os problemas com drogas nas prisões 

mais do que duplicou nos últimos cinco anos, fato que acarreta em ambiente de 

trabalho hostil e inseguro (WORLD PRISON BRIEF, 2018).  

Não fogem à regra países como Estados Unidos da América, onde os agentes 

têm sofrido de estresse, solidão e preocupação por parte dos familiares, recorrendo a 

atendimento psicológico (BRITISH BROADCASTING CORPORATION, 2014; 

WHITEHEAD, 2018; WORLD PRISON BRIEF, 2018).  

Quanto ao ambiente insalubre, comum à maioria dos presídios, na Arábia 

Saudita, a Comissão de Direitos Humanos afirmou que algumas das unidades 

prisionais do país estão superlotadas, além da capacidade de afetar negativamente o 

nível de higiene e serviços disponíveis para os IPL (WORLD PRISON BRIEF, 2018).  

Na Irlanda, os agentes costumam realizar greves devido ao déficit nas ações 

de segurança e saúde para os trabalhadores e no efetivo de pessoal, o que gera caos 

nas unidades prisionais do País. Em relação à ocorrência de motins e rebeliões na 

América Latina, especificamente na Venezuela, os IPL tomaram o controle de uma 

prisão e pediram ao procurador-geral que lhes fornecesse assistência e organizasse 

julgamentos justos (WORLD PRISON BRIEF, 2018).  
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3.1.1 Sistema Prisional Brasileiro 

Durante o período colonial, que ocorreu entre os séculos XVI e XIX, houve a 

primeira menção de prisão no Brasil, registrada no Livro V das Ordenações Filipinas 

do Reino, que decreta a Colônia como presídio de degredados. A utilização do 

território colonial como local de cumprimento das penas se estende até 1808, ano 

marcado por mudanças significativas rumo à autonomia legal e aos anseios da 

modernidade. A instalação da primeira prisão brasileira é mencionada na Carta Régia 

de 1769, que manda estabelecer uma casa de correção no Rio de Janeiro (VILLEGAS, 

2016).  

No Brasil, é a partir da independência, em 1822, que se propõe a feitura do 

Código Criminal, indiscutivelmente influenciado pelo espírito da época, principalmente 

a escola positivista. No mesmo período, a Constituição de 1824 deliberou a 

classificação dos réus nas cadeias, separados por tipo de crime e com penas 

adaptadas para que os detentos pudessem trabalhar. Foi a partir do Código Penal de 

1890 que surgiu a pena privativa de liberdade como punição generalizada. Nesse ano, 

acompanhando os acontecimentos mundiais, o Código Penal demonstrava as novas 

tendências do Direito Penal. A punição tornou–se um método e uma disciplina. A 

prisão deixou de ter um caráter de humilhação física e moral do indivíduo (VILLEGAS, 

2016; NOVO, 2017). 

Já no início do século XIX, iniciou-se  a superlotação nas prisões, quando a 

Cadeia da Relação, no Rio de Janeiro, possuía um déficit significativo de vagas 

(VILLEGAS, 2016).  

Em 1935, o Código Penitenciário da República propôs a regeneração dos IPL, 

que seria a reeducação para reingressá-lo na sociedade. Em 2007, após sete 

décadas, a regeneração dos presos ainda é uma utopia com o retorno para as prisões 

da grande maioria dos detentos que saíram delas (NOVO, 2017). 

O sistema prisional tem sido inefetivo no cumprimento e execução da Lei de 

Execução Penal Brasileira, nº. 7.210 de 11 de julho de 1984 (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 1984), que possui uma avançada filosofia de reinserção social a partir 

da pena privativa de liberdade, determinando normas para o pleno e efetivo 

funcionamento, tanto em estrutura física, como recursos materiais e humanos  

(VILLEGAS, 2016). 
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Tal Lei, em seu artigo 83, parágrafo terceiro, determina que os 

estabelecimentos penais acolham os IPL, de modo digno e com estrutura adequada; 

com relação às mulheres e maiores de sessenta anos, separadamente, serão 

recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1984). 

Na custódia de IPL femininas, o efetivo de segurança interna deve ser 

exclusivo de servidoras do mesmo sexo. Tal dispositivo legal garante a inserção do 

grupo feminino nos quadros do serviço prisional. É vedado aos servidores do sexo 

masculino trabalhar nas galerias internas das unidades prisionais femininas, porém, o 

contrário não é verdadeiro, ou seja, na custódia de IPL masculinos é permitida a 

presença de servidoras do sexo feminino (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1984). 

O  quantitativo de vagas destinado a elas ainda é pequeno, se localizando na 

faixa de 10 a 15% do total, por meio  de concursos ou processos seletivos, perfazendo 

um total de 64.456 agentes masculinos para 13.707 mulheres, trabalhando no sistema 

prisional brasileiro, o que configura um cenário de baixa  valorização profissional, bem 

como de convivência diária em um ambiente naturalmente hostil e estigmatizado 

(BONEZ; MORO; SEHNEM, 2013; SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS, 2014; WALKER et al., 2015; 

STOYANOVA; HARIZANOVA, 2016; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2017; ALBUQUERQUE; ARAÚJO, 2018; BARBOSA et al., 2018). 

Segundo dados do DEPEN, são cerca de 1.400 unidades prisionais em todo 

o país, com 726 mil IPL; tal população cresce cerca de 8,3% ao ano. Há uma previsão, 

caso o ritmo de crescimento se mantenha, de que até 2025 o número poderá chegar 

a 1 milhão e 470 mil IPL. Em 2016, no último relatório do referido órgão, a população 

prisional encontrava-se em torno de 726 mil indivíduos privados de liberdade, para 

368 mil vagas. Isto revela um déficit de 358 mil e taxa de ocupação de 197% 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2017).  

A Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP) nº 9, de 13 de novembro de 2009 (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2009), determina a proporção mínima de 5 (cinco) IPL 

por ASP. A distribuição de ASP pelas Unidades da Federação por IPL está assim 

distribuída: no Estado de Pernambuco, observamos a maior proporção do país, com 

trinta e cinco indivíduos para cada ASP; já nos Estados do Amapá, Minas Gerais, 

Rondônia e Tocantins, o limite estabelecido pelo CNPCP é observado, e existem até 
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cinco IPL , no máximo, para cada ASP (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2017).  

São vários os fatores aventados no que tange ao crescimento acelerado do 

contingente de IPL em todo o país. A falta de repasse do governo federal aos Estados, 

o descumprimento legal das unidades na contratação de pessoal efetivo, as condições 

de trabalho e falta de segurança, as políticas penais e penitenciárias estabelecidas 

podem ser a causa da falência do sistema. A própria superlotação dos presídios é 

uma consequência do descumprimento da Lei de Execução Penal, que dispõe em seu 

artigo 84 que “o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua 

estrutura e sua finalidade” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1984; VELASCO; 

CAESAR, 2018).  

A superlotação pode dever-se também ao tráfico de entorpecentes, quando 

pune os usuários com os mesmos critérios estabelecidos para os traficantes de 

drogas; tal fato é questionado por vários segmentos. Entre a população do Sistema 

Penitenciário Federal, o tráfico passa a representar 30% dos registros; além dos 

recentes crimes de corrupção, os abusos policiais e as condições desumanas, que 

configuram  o cenário da superlotação (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2017; PEREIRA, 2017). 

Nesse sentido, mesmo com a incorporação de garantias ao ordenamento 

jurídico brasileiro, a observância destas tem se mostrado um desafio, principalmente 

no atual cenário de insegurança e colapso do sistema prisional brasileiro, com notícias 

emergindo no cenário nacional de rebeliões violentas, (como a disputa de facções em 

2017, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ) em Manaus (AM), e na 

Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL) 3, no Complexo Penitenciário de 

Itaitinga, Fortaleza (CE), ocorrida em janeiro de 2019, além de condições desumanas 

de aprisionamento que levam a graves consequências aos trabalhadores do sistema, 

tomando os ASP como escudos humanos e promovendo insegurança à população, 

pois tais episódios, geralmente, são acompanhados de fugas de IPL (O POVO 

ONLINE, 2019; SANTOS; BO, 2019). 

No Brasil, existem basicamente dois sistemas prisionais: o Federal e o 

Estadual, cujas realidades são bem diferentes. No sistema federal, não há 

superlotação e precariedade estrutural, problemas comuns no sistema estadual. São 

832 vagas, ocupadas por 437 homens, portanto, com uma taxa de ocupação de 52,5% 

(DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2018). 
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O Sistema Penitenciário Federal é constituído por quatro unidades prisionais, 

de segurança máxima – Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e 

Mossoró (RN). O DEPEN é responsável pela gestão e destina-se a promover a 

execução administrativa das medidas privativas de liberdade dos IPL, provisórios ou 

condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do 

próprio IPL; observando os princípios da excepcionalidade e temporariedade, nos 

termos do artigo 3º, da Lei nº 11.671, de 2008 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

2008), regulamentada pelo Decreto nº 6.877, de 2009 (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2009), que apresentou o perfil mínimo dos IPL para inclusão  

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2017). 

A unidade prisional de Campo Grande (MS) está inserida no conjunto de 

complexos da Região Centro-Oeste e conta com a maior população de IPL, somando 

dezoito mil seiscentos e sessenta e oito indivíduos. Fazem parte desta região as 

unidades do Estado do Mato Grosso (MT), com um pouco mais de dez mil IPL, Distrito 

Federal (DF) com uma população de quinze mil cento e noventa e quatro e Goiás 

(GO), objeto desse estudo, com um pouco mais de dezesseis mil IPL. 

3.1.2 O Sistema Prisional em Goiás  

O sistema prisional goiano teve início com a criação da Primeira Cadeia de 

Goiás, em 1733, na cidade de Pirenópolis, funcionando desse modo até 1919, quando 

foi demolida e substituída por outra que esteve ativa até 1999. A gestão das prisões 

era descentralizada, coexistindo de modo assincrônico, a Casa de Prisão Provisória 

(CPP) e o Centro Penitenciário de Atividades Industriais do Estado de Goiás 

(CEPAIGO), uma autarquia criada em 1962, que abrigava os IPL condenados vindos 

da CPP (DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2018).  

Entretanto, somente nos anos 2000, o Estado começou a gerenciar 

politicamente o sistema prisional, através da Agência Goiana do Sistema Prisional 

(AGESP), que criou  o Complexo Prisional, em um município goiano, localizado na 

Região Metropolitana de Goiânia, extinguiu o CEPAIGO (tornando-se Penitenciária 

“Coronel Odenir Guimarães” (POG), em 2002, e aglutinou a CPP, de acordo com o 

mesmo órgão. 

A gestão prisional em Goiás é realizada atualmente pela Agência Goiana do 

Sistema de Execução Penal (AGSEP), uma autarquia jurisdicionada à Secretaria da 
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Segurança Pública e Justiça, criada por meio de uma reforma administrativa no ano 

de 2011. É constituída por oito regionais: Metropolitana de Goiânia, Noroeste, Entorno 

de Brasília, Sudeste, Centro-oeste, Sudoeste, Norte e Nordeste (DIRETORIA-GERAL 

DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2018). 

Em relação à administração, e sua estrutura organizacional, a AGSEP está 

subordinada à Secretaria da Segurança Pública e Justiça (SSPeJUS); já na estrutura 

administrativa da AGSEP, há um gerente no município sede de cada regional e um 

diretor para cada estabelecimento penal. 

O presente estudo trata da Regional Metropolitana de Goiânia, constituída por 

um Complexo Prisional, com a maior concentração de IPL no Estado, que se compõe 

por cinco unidades prisionais, a saber (Quadro 1): 

 

Quadro 1. Estabelecimentos prisionais de um Complexo Prisional da Região Centro-

Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 2018-2019 

Estabelecimento  Função  Agentes 

1. Penitenciária Coronel Odenir 

Guimarães - POG 

Custodia condenados no regime 

fechado do sexo masculino 

60 

2. Colônia Industrial e Agrícola 

do Estado de Goiás 

Abriga condenados no regime 

semiaberto do sexo masculino 

44 

3. Casa de Prisão Provisória Abriga IPL provisórios do sexo 

masculino e feminino 

62 

4. Penitenciária Feminina 

Consuelo Nasser 

Destinada aos condenados no regime 

fechado do sexo feminino 

27 

5. Núcleo de Custódia (unidade 

de segurança máxima) 

Apresenta características especiais, 

podendo receber tanto IPL do sexo 

masculino provisórios, quanto 

condenados 

20 

6. Centrais de escolta e triagem  Apresentam atividades de recepção e 

escolta de IPL  

98 

Total de agentes  311 

Fonte: Autoria própria. 

Atualmente, o Estado de Goiás ocupa o 11º lugar no ranking nacional, 

contabilizando uma população de mais de 16 mil IPL e um total de 102 unidades 

prisionais para pouco mais de 7 mil vagas, o que implica em déficit de quase 10 mil 

vagas (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2017).  
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Levando em consideração tais informações, em Goiás, os recursos humanos 

estão insuficientes para atender tal demanda. Para um total de 1600 servidores em 

atividade de custódia, temos uma proporção de 9,8 IPL para cada servidor, o que 

torna incompatível a possibilidade de execução da custódia, permanecendo o 

desacordo com a norma estabelecida (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2017). 

Em contrapartida, no ranking das cidades mais violentas do mundo, realizado 

com base nos números de homicídios no ano de 2017, foi divulgado que Goiânia, a 

capital do Estado, não figura mais na lista que elenca as 50 cidades com as maiores 

taxas de crimes por habitante. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança 

Pública (SSP), as duas maiores cidades de Goiás - Goiânia e Aparecida de Goiânia - 

somaram 676 casos de homicídio em 2017, para uma população total de dois milhões 

de habitantes, com uma taxa de 33,66 para cada 100 mil habitantes - ainda 

considerada elevada (XAVIER, 2018). 

Tal dado representa apenas uma faceta da criminalidade, considerando que 

os homicídios não estão no topo das causas de encarceramento no sistema prisional, 

e representam apenas 11% dos crimes praticados (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2017). 

Diante desse cenário, o Estado possui metas para o futuro próximo, com 

vistas a melhorar a precariedade do sistema goiano. Na área de gestão, pretende-se 

a criação dos presídios regionais, concentração de maior número de servidores por 

unidade prisional e espera-se  pela aprovação de uma Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) para criação da Polícia Penal, uma vez que a PEC e a 

terceirização das atividades meio, geram maior concentração na gestão das 

atividades fim do sistema: segurança e ressocialização (DIRETORIA-GERAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2018). 

Os dados acima contribuem para um panorama da situação da rede 

penitenciária (Figura 2). Faz-se necessário, refletirmos sobre o atual contexto em que 

estão inseridos os profissionais que custodiam os IPL, o qual pode levar a indagações 

de como estão vulneráveis, e à margem das políticas públicas. 
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Figura 2. Sistema Prisional em Goiás. 

 

Fonte: Rádio Bandeirantes 820AM (2018). 

3.2 Saúde do Trabalhador  

O trabalho é considerado como determinante social do estado de saúde dos 

indivíduos, de acordo com o modelo de Dahlgren e Whitehead (2007), devido aos 

efeitos dos processos de industrialização e urbanização sobre o ambiente e as 

condições de vida e trabalho das populações no processo saúde-doença. 

Ressalta-se, dentre outros aspectos, a centralidade do trabalho como inerente 

à condição humana desde os primórdios, pois participa do processo de formação da 

identidade, produzindo harmonia, equilíbrio e autoestima, aspectos que 

interdependem do reconhecimento do esforço desempenhado (RODRIGUES; 

OLIVEIRA; SILVA, 2015; MACÊDO et al., 2016).  

O trabalho está relacionado a prazer e bem-estar, identidade e expressão da 

individualidade e remete a conceitos primordiais como o da saúde, que “é o completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença ou 

enfermidade” (WHO, 1946).  

Em termos legislativos, a saúde do trabalhador está incluída no campo de 

atuação do SUS através da LOS, PNSST e da Rede Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Trabalhador (RENAST). Conforme estes documentos, devem ser 

empreendidas ações de vigilância epidemiológica e sanitária, com vistas a promover 
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e proteger a saúde, bem como recuperar e reabilitar o indivíduo acometido por riscos 

e agravos provenientes das condições de trabalho, tanto na atenção básica quanto 

nos serviços de média e alta complexidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990, 2009, 

2011).  

Todavia, a atividade laboral pode oferecer riscos à saúde do indivíduo 

expondo-o a acidentes e doenças do trabalho, afetando estruturas psicofisiológicas e, 

consequentemente, prejudicando sua produtividade e segurança. A Norma 

Regulamentadora NR-17, item 17.1, estabelece parâmetros que permitam a  

adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente (MINISTÉRIO 
DO TRABALHO, 1990).  

Porém, Baruki (2018) afirma que, duas décadas após a implantação da 

norma, as medidas de proteção à saúde no campo ergonômico, especificamente, do 

bem-estar psíquico pouco avançaram, levando em consideração as novas formas de 

organização do trabalho nesse período. 

Compreende-se a organização do trabalho sob um ponto de vista duplo: o da 

divisão técnica e o da divisão de homens (as relações sociais e de poder). A primeira 

envolve a prescrição de tarefas, a repartição, a cadência, os procedimentos de 

trabalho e instrumentos. Já a divisão de homens está relacionada à hierarquia, 

comando e coordenação, distribuição das responsabilidades e autonomia, controle e 

especialmente a avaliação do trabalho, que mobiliza a subjetividade através dos 

investimentos afetivos, como a amizade, a solidariedade, a confiança (FACAS, 2013; 

MOLINIER, 2013; HELOANI, 2016; WANDELLI, 2016). 

A subjetividade do indivíduo poderá ser afetada no momento em que a 

organização do trabalho “choca-se frontalmente com a vida mental e, mais 

precisamente, com a esfera das aspirações, das motivações e dos desejos” dos 

indivíduos, exercendo papel preponderante no processo de adoecimento (DEJOURS, 

1992). 

No caso dos estabelecimentos de segurança prisional, os ASP estão expostos 

a uma diversidade de cargas produtoras de desgaste, desencadeadas pelas 

condições inerentes ou inadequadas de trabalho vigentes. Os riscos psicossociais 

podem afetar o processo de trabalho, ocasionando sobrecarga nos membros da 



37 
 

equipe e, sobretudo, comprometendo a segurança de si e dos IPL (JASKOWIAK; 

FONTANA, 2015).  

Nas últimas décadas, além do aumento nos índices de violência e 

superlotação nos presídios, o conhecimento da dimensão da saúde e bem-estar, bem 

como da QV que envolvem os processos de trabalho, é incipiente e deficitário. 

Observa-se insuficiência de estratégias de enfrentamento tanto por parte dos 

profissionais quanto das organizações no que tange um ambiente de trabalho seguro 

e sustentável, que proporcione melhores níveis de saúde (BEZERRA; ASSIS; 

CONSTANTINO, 2016). 

3.3 Agentes de Segurança Prisional (ASP) 

Os ASP integram o Grupo Operacional de Serviços de Segurança (GOSSA), 

instituído na forma da Lei, sendo ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo, 

com lotação nas Unidades Prisionais vinculadas à Diretoria Geral da Administração 

Penitenciaria do Estado de Goiás. O ingresso na carreira ocorre tanto mediante 

aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, sendo exigido para o 

provimento do cargo, conclusão de curso superior. Devido ao déficit de recursos 

humanos na maioria dos presídios brasileiros, a legislação permite contratação 

temporária de agentes, inclusive com formação de nível médio (GABINETE DO 

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 2002; GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA. 

SUPERINTENDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO, 2015).  

O sistema prisional exige algumas características necessárias ao profissional 

responsável pela custódia dos detentos. O ASP deve ter atitudes e condutas que 

façam parte de sua postura pessoal e profissional. Dentre elas: aptidão, honestidade, 

conhecimento das suas funções e atribuições, responsabilidade e iniciativa, disciplina 

e lealdade, equilíbrio emocional, autoridade, liderança e flexibilidade, além de 

criatividade, empatia, comunicabilidade e perseverança (DIRETORIA-GERAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2018). 

Seu exercício profissional é considerado como serviço inadiável e essencial à 

sociedade, pois sua paralização coloca em perigo iminente a sobrevivência, a saúde 

ou a segurança da população; deve ser exercido para a preservação da ordem pública 

e a integridade das pessoas e do patrimônio (RUMIN et al., 2011; BONEZ; MORO; 

SEHNEM, 2013). 
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Os ASP possuem atribuições muito especificas, dentre elas:  

• receber e orientar IPL quanto às normas disciplinares;  

• prestar assistência aos IPL e internados, bem como custodiá-los em 

unidades de saúde, órgãos judiciais, órgãos públicos e privados, sejam 

municipais, estaduais ou federais;  

• não permitir o contato de IPL ou internos com pessoas não autorizadas; 

controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes nos 

estabelecimentos penais;  

• conferir documentos, quando da entrada e saída de IPL e visitantes do 

estabelecimento penal e adjacências;  

• executar serviços e atividades de patrulhamento, guarda e vigilância de 

muralhas, postos de observação, guaritas, portarias, patrimônio móvel e 

imóvel, em todos os perímetros dos estabelecimentos penais e correlatos; 

• operar o sistema de alarme e demais sistemas de comunicação interno, 

externo e audiovisuais;  

• operar qualquer tipo de monitoramento eletrônico relacionado ao 

indivíduo preso dos regimes fechado, semiaberto, aberto ou submetido a 

qualquer tipo de medida cautelar prevista em lei;  

• executar atividades de inteligência e contra inteligência prisional; 

• participar dos Conselhos e Grupos que tratam de assuntos vinculados ao 

Sistema Penal;  

• ministrar cursos de formação, aperfeiçoamento, capacitação, instrução e 

outros correlatos, aos servidores do Sistema Penal, assim como para 

outras instituições quando solicitado;  

• desempenhar atividades relacionadas com planejamento, organização, 

direção, execução, supervisão, coordenação, consultoria, 

assessoramento e controle de ações, serviços administrativos, educação 

em serviços penais, projetos e programas de gestão prisional;  

• conter, gerenciar, negociar e intervir em situações de crise no âmbito do 

Sistema Penal e/ou quando solicitado por outras autoridades 

competentes;  

• inspecionar, tendo livre acesso a locais públicos ou particulares onde seja 

passível a fiscalização do cumprimento de penas nos regimes semiaberto 
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e aberto, assim como penas alternativas e medidas alternativas à prisão 

(SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO 

ESTADO DE GOIÁS, 2014). 

A profissão dos ASP não tem marco regulatório nacional capaz de definir o 

papel desse profissional e de suas atribuições na execução penal. Portanto, 

raramente há políticas de Estado e muitos governos terceirizam esse serviço. 

Entretanto, uma das propostas do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(PNPCP) de 2015, elaborado de quatro em quatro anos, é a regulamentação nacional 

da profissão dos agentes penitenciários e das suas atividades no contexto da 

execução penal, para criação de um marco nacional de identidade profissional e de 

atribuições (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015). 

Destarte, os ASP , assim como outros profissionais do setor de segurança, 

estão entre as profissões mais expostas aos diversos riscos ocupacionais, tanto 

biológicos, químicos, de acidentes ou ergonômicos e psicossociais, por conta de 

fatores inerentes à atividade que exercem como risco de morte, ambiente insalubre e 

proximidade com a violência e abuso de substâncias psicoativas (DIMENSTEIN et al., 

2017). 

Ser um ASP significa não somente manter a ordem, segurança e cuidado aos 

IPL é também vivenciar conflitos de valores. Estão entre dois mundos: o da sociedade 

livre e a dos IPL; além de verificar na realidade do trabalho quão distantes os IPL 

estão da ressocialização, uma das principais filosofias do sistema prisional (MORAES, 

2013; SILVA; ROCHA, 2017). 

Ainda nesse sentido, percebe-se uma desconexão entre conhecer o curso da 

ação eticamente adequada e os fatores relacionados ao contexto organizacional, que 

impedem o ASP da execução dessas ações. Tais situações são eticamente difíceis e 

podem levá-lo a vivenciar sentimento de impotência, que é uma característica 

fundamental do sofrimento moral pelo qual passam os profissionais que 

experimentam tais conflitos éticos. A convivência cotidiana com os riscos 

ocupacionais, dentre eles, o psicossocial, e os diferentes modos de precarização do 

trabalho, possivelmente podem estar  associados ao sofrimento no trabalho ou 

adoecimento biopsíquico (BONEZ; MORO; SEHNEM, 2013; BARLEM; RAMOS, 

2015; FALCÓ-PEGUEROLES et al., 2015; MARQUES; GIONGO; RUCKERT, 2018). 

O Estado não consegue valorizar os ASP de acordo com a complexidade do 

serviço que prestam, assim como ocorre com outras profissões. Tal postura é 
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amenizada através da oferta de benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, 

cestas básicas, convênios com instituições financeiras para habitação e estudo, 

financiamentos com juros subsidiados, dentre outros (DIRETORIA-GERAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2018). 

Baixa valorização profissional e estigma social marcam a profissão dos ASP 

em todo o mundo. A profissão de ASP foi considerada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) uma das mais desgastantes do mundo. Nos últimos anos, com o 

aumento da violência no Brasil, os profissionais de segurança, seja pública ou privada, 

têm estado na linha de frente no combate pela segurança de pessoas e seus 

patrimônios. Os ASP também compõem esse cenário, pois desempenham função de 

alto risco, sempre em contato direto com os IPL, além de serem considerados 

representantes do Estado e sobreporem responsabilidades além de suas atribuições 

primárias (BONEZ; MORO; SEHNEM, 2013).  

Entretanto, no exercício das funções laborais é preciso destacar que o 

trabalho dos ASP também é gerador de prazer, tanto por gostarem do que fazem, 

quanto relacionado a uma conquista por terem sido aprovados em concurso público, 

possuírem estabilidade e gratificações que agregam ao valor final (além de diferenças 

salariais de acordo com o contexto organizacional de cada Estado), mesmo que suas 

atividades estejam associadas a condições precárias.  

De todo modo, esses elementos sozinhos podem não ser suficientes para 

garantir a saúde mental, diante de tamanha precariedade das condições de trabalho, 

como elemento provocador de sofrimento psíquico (TSCHIEDEL; MONTEIRO, 2013; 

MARQUES; GIONGO; RUCKERT, 2018). 

3.4 As Políticas Públicas e os Agentes de Segurança Prisional 

Mundialmente, as garantias de políticas públicas para os trabalhadores em 

geral têm atravessado décadas. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 

1981, na Convenção de nº 155, aprovou o texto sobre segurança e saúde dos 

trabalhadores, bem como do ambiente de trabalho (OIT, 1981). A Resolução nº 663 

da ONU (1984) apontou que a gestão eficiente do sistema prisional é a garantia da 

manutenção da integridade, capacidade profissional e humanidade que devem ser 

ofertados aos profissionais, além de estabilidade no emprego. 
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No Brasil, a legislação também contempla a saúde do trabalhador no âmbito 

do SUS, principalmente priorizando aqueles com maior vulnerabilidade, sendo os que 

exercem atividades precárias ou de maior risco, item referido na PNSST, pela Portaria 

nº 1.823/2012 do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

Recentemente, foram aprovadas as diretrizes nacionais para criação, 

implantação e manutenção de programas e política de atenção e QV aos servidores 

penais, o que representou um grande avanço, com objetivo de melhorias na qualidade 

de vida, por meio da identificação e implementação de ações protetivas ao trabalhador 

de modo a reduzir o adoecimento precoce e risco de morte e adoecimento 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 2016). 

Como elucidado, percebe-se a existência de políticas públicas atualizadas e 

com potencial de serem executadas de forma completa, porém, há um distanciamento 

entre elas e a assistência à saúde prestada a esses trabalhadores visando sua 

promoção, prevenção e recuperação. 

3.5 Vulnerabilidade dos Agentes de Segurança Prisional 

Os profissionais que atuam em unidades prisionais estão expostos a 

constantes riscos no ambiente de trabalho, já considerado insalubre. Num estudo em 

unidades prisionais na Polônia, foi evidenciado um número elevado de incidentes 

relacionados à exposição a material biológico, nos quais a incidência dos vírus da 

hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência humana (HIV) foi 

elevada. O autor sugere que a intervenção leve em conta as especificidades do 

trabalho nas instituições prisionais, com o objetivo de se reduzir o número de 

exposições (GAŃCZAK; SZYCH, 2017). 

Além das doenças infectocontagiosas, as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) têm causado impacto relevante na saúde dessa população. 

Foi realizado um estudo numa penitenciária feminina de São Paulo acerca dos riscos 

de se adquirir doenças cardiovasculares e concluiu-se altas prevalências dos fatores 

de risco para doença cardiovascular, como circunferência de cintura, glicemia e 

pressão arterial acima dos valores de referência e baixa adesão a práticas saudáveis 

de estilo de vida (AUDI et al., 2016).  

Outro estudo corroborou a ocorrência de riscos de doença cardiovascular, 

realizado com ASP no interior de Minas Gerais, e evidenciou que as mulheres tiveram 
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médias alteradas de pressão arterial e glicemia e todas estavam com estresse. Entre 

os homens, as frequências de alterações foram maiores. Ressalta-se, a partir destes 

dados, a importância de intervenções em saúde nessa população (SILVA et al., 2017). 

As condições de trabalho nas unidades prisionais são consideradas precárias 

no que concerne ao ambiente insalubre e a ocorrência de déficit de recursos de 

higiene e equipamentos. Estas condições, quando somadas à sobrecarga de trabalho 

e ao risco de contaminação por meio de agentes biológicos, podem gerar um estado 

de tensão frente aos perigos inerentes à profissão (BAGALHO; MORAES, 2017). 

Um estudo qualitativo sobre o trabalho dos ASP do sexo feminino, no Sul do 

País, identificou fatores que podem levar ao adoecimento psíquico e diminuição nos 

níveis de percepção de QV, como a desmotivação, falta de reconhecimento, 

condições de trabalho inadequadas que levam a frustração. Apesar da estabilidade e 

ajudas de custo, as estratégias individuais de enfrentamento seriam pouco eficazes 

na luta contra o sofrimento, que deve ser combatido pela administração pública e 

gestores da área (TSCHIEDEL; MONTEIRO, 2013). 

Nesse sentido, os fatores psíquicos e subjetivos desse grupo de trabalhadores 

também poderiam ser agravados por episódios de assédio e violência no local de 

trabalho. 

3.5.1 Violência e Assédio no Trabalho  

Violência no trabalho é definida pela OIT (2003) como “toda ação, episódio ou 

comportamento que se distancia do que seja razoável e mediante o qual uma pessoa 

é agredida, ameaçada, humilhada ou maltratada por outra no exercício da sua 

atividade profissional.” Para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (2010), a 

violência moral ocasiona desordens emocionais, atinge a dignidade e identidade dos 

indivíduos, altera valores, causa danos mentais, interfere negativamente na saúde, na 

QV e pode até levar à morte. 

A violência é um tema frequentemente associado às características das 

relações em instituições prisionais. Em uma revisão teórica sobre a condição 

psicossocial do agente penitenciário, ficou evidenciado que a violência esteve como 

pano de fundo na maioria dos estudos analisados e que os ASP podem ser vítimas 

de lesões fatais e não fatais dela decorrentes (LOPES, 2002; SCARTAZZINI; 

BORGES, 2019). 
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Marques, Giongo e Ruckert (2018), em uma revisão sistemática da literatura 

sobre saúde mental dos ASP, observaram uma lacuna em investigações com foco em 

outras importantes categorias no campo da saúde mental no trabalho, como os modos 

de violência física e psicológica no trabalho, o assédio moral, o suicídio ou as 

tentativas de suicídio e a SB, entre diversas outras. Ainda, outro estudo inferiu que a 

convivência com violência laboral pode produzir frieza e dessensibilização nos 

trabalhadores do sistema prisional (SANTIAGO et al., 2016). 

Nesse sentido, a SB é definida como uma síndrome que resulta do estresse 

crônico no local de trabalho que não foi gerido eficazmente e caracterizada pelo 

desenvolvimento de três dimensões: esgotamento ou exaustão profissional (EE), que 

é o modo como a pessoa reage ao estresse; despersonalização (DE), ou cinismo, 

relacionada ao comportamento negativo com as atividades do trabalho e reduzida 

realização ou eficácia profissional (RRP), que representa uma análise desfavorável 

do autodesempenho (WHO, 2018). 

As principais manifestações da SB são: ansiedade aumentada, sentimento de 

desvalor, aumento do absenteísmo, desejo de desistir do trabalho e diminuição do 

comprometimento, consumo excessivo de álcool e outras drogas, isolamento social, 

episódios de depressão grave, sobrecarga de atividades, elementos que podem 

degradar a integridade física e mental (MAROCO; TECEDEIRO, 2009; BONEZ; 

MORO; SEHNEM, 2013). 

Quanto ao assédio laboral, é demonstrado por atos cruéis e desumanos que 

caracterizam uma atitude violenta e sem ética, praticada geralmente por um ou mais 

chefes contra seus subordinados. Configura-se pela exposição de trabalhadores a 

situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua 

função (MTE, 2009). Por estar relacionado às esferas de exercício do poder, podendo 

ser exercido por superiores, existe uma lei do Estado de Goiás que protege o servidor 

público do assédio no exercício laboral. Tal evento é considerado como  
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toda ação, gesto ou palavra, praticada de forma repetitiva por agente 
público que, abusando da autoridade que lhe conferem suas funções, 
tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima e a autodeterminação 
de outro agente público, com danos ao ambiente de trabalho, ao 
serviço prestado ao público, ou ao próprio usuário, bem como 
obstaculizar a evolução na carreira e a estabilidade funcional do 
agente público constrangido (GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 
2014). 

O estresse no ambiente de trabalho apresenta forte associação com o 

aumento de agressões interpessoais e a diminuição da produtividade na execução 

das atividades laborais. Além disso, está associado à ocorrência de intimidações, 

assédio moral e sexual entre os próprios colegas de profissão (BOURBONNAIS et al., 

2007).  

Verifica-se que tais temas ainda permanecem velados, exceto no âmbito 

jurídico, responsável por indenizar as várias vítimas que procuram apoio legal. Porém, 

recomenda-se que a adoção de medidas para prevenir e coibir o assédio moral no 

trabalho seja de interesse não apenas dos trabalhadores, mas das instituições que 

normalmente têm queda da produtividade, maior absenteísmo e adoecimento. Em 

decorrência disso, onera-se as empresas e os cofres públicos, gerando maiores 

custos em treinamento, maior risco de passivo trabalhista ou de eventuais 

indenizações pelo dano causado à coletividade em ações ajuizadas pelo Ministério 

Público (GOSDAL, 2016). 

3.6 Qualidade de Vida 

Várias correntes de pensamento, em décadas passadas, caracterizavam QV 

como formas de controle de agravos à saúde, aumento da expectativa de vida, 

diminuição dos índices de mortalidade, dentre outros (FLECK et al., 2000). Contudo, 

ao longo da história, depreendeu-se que o termo sofre alterações e influências, 

principalmente de acordo com as necessidades dos governantes ou populações, 

privilegiando conotações que favorecem as formulações políticas de determinada 

época (BARBOSA, 2015). 

Estima-se que o termo QV tenha surgido pela primeira vez na década de 

1930, associado a trabalhos empíricos, na literatura médica, que buscavam sua 

definição e mensuração (SEIDL; ZANNON, 2004).  

No entanto, a maior divulgação científica do termo se dá nas últimas décadas, 

principalmente a partir dos anos 80, quando se desenvolveram muitos instrumentos 
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para avaliação da QV. Apesar do crescente número de publicações acerca da QV, 

não existe uma definição consensual, mas os pesquisadores concordam que a QV é 

um conceito dinâmico, amplo, subjetivo e polissêmico (CAVALCANTE et al., 2018). 

A preocupação com o conceito de QV refere-se a um movimento dentro das 

ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros multidimensionais, 

para além do controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da 

expectativa de vida. Simultaneamente, houve uma reflexão sobre o crescente 

desenvolvimento tecnológico da Medicina e ciências afins que trouxe como 

consequência negativa a progressiva desumanização da assistência (FLECK et al., 

1999). 

Delimitar o tema QV é complexo, há vários questionamentos e reflexões 

acerca desse constructo, não havendo ainda um conceito único definido. O termo está 

relacionado ao grau de satisfação que o indivíduo possui diante da vida, perpassando 

várias facetas, como fisiológicas, socioeconômicas, psicológicas (RODRIGUES; 

OLIVEIRA; SILVA, 2015; SOUZA FILHO et al., 2015). 

Vale evidenciar  as características importantes da multidimensionalidade do 

termo QV, como dinamismo, subjetividade e nuances negativas e positivas que 

permeiam o cotidiano das pessoas (FLECK et al., 1999). 

O constructo QV tem uma carga semântica distinta para diferentes pessoas e 

diversas áreas de aplicação. Na área da saúde, geralmente não é utilizado em seu 

sentido mais amplo, mas com o foco de mensurar o impacto de determinada doença 

ou tratamento nos mais variados aspectos da vida. Assim, com a intenção de evitar a 

imprecisão, o termo usualmente empregado é Qualidade de Vida Relacionada à 

Saúde (QVRS) ou, em inglês, Health Related Quality of Life (HRQOL), sendo este um 

subconjunto do conceito mais amplo QV. Ele pode ser considerado um conceito 

“guarda-chuva”, que agrupa os vários instrumentos desenvolvidos em uma 

abordagem funcionalista (DUARTE; CICONELLI, 2006; CHAVEIRO, 2011). 

Para Fleck, Lima e Polanczyk (2008), o modelo funcionalista considera que, 

para o indivíduo ter uma boa QV, precisa estar “funcionando” bem, ou seja, 

desempenhando seu papel social de forma satisfatória, bem como as funções que 

valoriza. 

Portanto, antes de aplicarmos um instrumento, vale destacar a necessidade 

de verificar os mais frequentemente utilizados, suas características, vantagens e 

confiabilidade na utilização com os indivíduos.  
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Os instrumentos definidos como genéricos são aqueles que podem ser 

usados para avaliar o perfil de saúde de forma geral, em indivíduos saudáveis, 

abordando os aspectos: físicos, de dor, estado geral, aspectos emocionais, sociais, 

energia, dentre outros. Este enfoque de QV compreende cinco categorias de 

conceitos: duração da vida, prejuízos, estados funcionais, percepções e 

oportunidades sociais (CRUZ, 2010). 

Para a mesma autora, os instrumentos específicos são designados para 

avaliar grupos com um diagnóstico específico ou populações específicas com o 

objetivo de medir responsividade ou mudanças clinicamente importantes. Avaliam, 

assim,  situações peculiares, como doenças, populações, condições particularizadas.  

Nesse sentido, o Quadro 2 apresenta os instrumentos de medida traduzidos 

e validados mais citados na literatura brasileira.  

O EuroQol-5 Dimensions (EQ-5D) é um instrumento genérico 

multidimensional, parte do  EUROHIS, um projeto que foi desenvolvido pelo Escritório 

Regional da Organização Mundial da Saúde na Europa, cujo objetivo  foi o de 

desenvolver instrumentos comuns para serem usados na comunidade europeia para 

levantamentos por meio de  entrevistas em saúde (Health Interview Surveys [HIS]) e 

desenvolver métodos para ajustar dados nacionais que permitissem comparações 

através do diferentes países europeus. Contempla cinco (5) domínios: mobilidade, 

cuidados próprios, atividade habitual, dor/desconforto e ansiedade/depressão. Para 

cada item, existe gradação de 1, 2 e 3 (sem problemas, algum problema e problema 

grave, respectivamente). Uma escala analógica visual (EAV) foi incluída para que o 

paciente gradue seu estado geral de saúde de 0 (pior imaginável) a 100 (melhor 

imaginável) (FERREIRA, 2003; AGUIAR et al., 2008; QUALIDEP, 2016). 

Além destes, temos como exemplos de instrumentos genéricos o Schedule 

for Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQOL) e o Patient Generated Index (PGI). 

Já na classe dos específicos podemos citar ainda, o Quality of Life Epilepsy (QOLIE-

89), o Funcional Assessment of Cancer Terapy-General (FACT-G), dentre outros 

(CHAVEIRO, 2011). 
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Quadro 2. Principais instrumentos de medida de qualidade de vida no Brasil. 

Instrumentos Descrição 

WHOQOL Mede a QV por meio de seis (6) domínios: psicológico, 

físico, nível de independência, relações sociais, ambiente, 

espiritualidade/ religião/ crenças pessoais  

Índice Qualidade de 

Vida de Ferrans e 

Powers (IQV) 

Mede a QV por meio de quatro (4) domínios: 

saúde/Funcionamento; socioeconômico; 

psicológico/espiritual e família 

Escala de 

Qualidade de Vida 

de Flanagan 

Mede a QV por meio de cinco (5) dimensões: bem-estar 

físico e material; relacionamentos; atividades sociais, 

comunitárias e cívicas; desenvolvimento e realização 

pessoal e recreação 

Hexágono de 

Kertesz 

Mede a QV por meio do estilo de vida considerando seis 

(6) domínios: alimentação, atividade física, tempo de 

repouso e relaxamento, espaço para lazer e diversão, 

relação com o trabalho e relação com os amigos  

Formulário 

Abreviado da 

Avaliação de Saúde 

36 (SF-36) 

Mede a QVRS por meio de oito (8) dimensões: o 

funcionamento físico, as limitações causadas por 

problemas de saúde física e emocional, o funcionamento 

social, a saúde mental, a dor, a vitalidade (energia/fadiga) 

e as percepções da saúde geral 

EuroQol-5 

Dimensions (EQ-

5D) 

Mede a QVRS por meio de cinco (5) domínios: mobilidade, 

cuidados próprios, atividade habitual, dor/desconforto e 

ansiedade/depressão  

Quality of Well-

Being Scale 

(QWBS) 

Mede a QVRS por meio de três (3) dimensões: mobilidade, 

atividade física e atividade social  

Perfil de Saúde de 

Nottingham 

(PSN) 

Mede a QVRS por meio do bem-estar em seis (6) 

dimensões: nível de energia, dor, reações emocionais, 

sono, interação social e habilidades físicas  

Fonte: Adaptado de Alves (2011). 
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Desse modo, os instrumentos podem variar de acordo com os objetivos do 

estudo, tipo de população e abordagem. Ao utilizarmos os instrumentos genéricos de 

avaliação da QV, por exemplo, não nos limitamos a aspectos específicos, como ter ou 

não ter saúde, mas a perceber quais aspectos biopsicossociais podem estar 

relacionados à vida das pessoas (SANTOS et al., 2015). 

3.7 Instrumentos da World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) 

Ao longo da história, a expressão QV sofreu influência de uma diversidade de 

conceitos, culminando na década de 1990, com a formação do World Health 

Organization Quality of Life Group (WHOQOL Group). Considerando a magnitude do 

conceito de QV, optou-se, neste estudo, por utilizar a definição de QV estabelecida 

pela OMS (THE WHOQOL GROUP, 1995). 

O termo QV foi definido pelo Grupo de QV da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como 

a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 
cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações (THE WHOQOL 
GROUP, 1995). 

Independentemente da cultura dos indivíduos, a OMS decidiu, em conjunto 

com especialistas de todo o mundo, constituir um grupo denominado Grupo de QV 

(WHOQOL), que não apenas elaborou o conceito do constructo qualidade de vida, 

como também os instrumentos de mensuração, respeitando sua complexidade, 

subjetividade e multidimensionalidade, pressupondo como o indivíduo avalia o que 

está ocorrendo em sua vida (THE WHOQOL GROUP, 1995; NASCIMENTO et al., 

2013) (Quadros 3 e 4). 
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Quadro 3. Principais instrumentos genéricos da World Health Organization Quality of 

Life (WHOQOL) 

Instrumentos 

Genéricos 
Descrição 

WHOQOL-100 Mede a QV geral, sendo formado por 100 questões distribuídas 

em seis dimensões: física, psicológica, independência, relações 

sociais, meio ambiente e espiritualidade/crenças pessoais. 

WHOQOL-Bref 

Mede a QV geral, sendo uma versão abreviada do WHOQOL-

100, composta por 26 questões distribuídas em quatro 

domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

WHOQOL-SRPB 

Mede a QV através do módulo religiosidade, espiritualidade e 

crenças pessoais. Oito facetas adicionais ao Instrumento 

genérico WHOQOL-100 o compõem: conexão com ser ou força 

espiritual; sentido na vida; admiração; totalidade e integração; 

força espiritual; paz interior; esperança e otimismo; fé. 

EUROHISQOL 

Mede a QV em grandes estudos epidemiológicos, composto por 

8 itens. Cada um dos domínios (físico, psicológico, das relações 

sociais e ambiente) é representado por dois itens. 

Fonte: Adaptado de Grupo de Estudos em Qualidade de Vida (Qualidep) (2016). 
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Quadro 4. Principais instrumentos específicos da World Health Organization Quality 

of Life (WHOQOL). 

Instrumentos 

Específicos 

Descrição 

WHOQOL-Libras Mede a QV na população surda; é uma versão em Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) do Instrumento WHOQOL-Bref 

e do WHOQOL-DIS. 

WHOQOL-OLD Mede a QV em idosos. Possui 24 itens distribuídos em seis 

facetas: “funcionamento sensório”, “autonomia”, “atividades 

passadas, presentes e futuras”, “participação social”, “morte e 

morrer” e “intimidade”. 

WHOQOL-DIS Instrumento para avaliar QV de pessoas com incapacidades 

físicas e mentais, composto por tais instrumentos: a) avaliação 

de QV por terceiros (WHOQOL-DIS Proxy); b) avaliação de 

atitudes em relação a pessoas com incapacidades (ADS); c) 

avaliação da qualidade de cuidados (QOCS). Para cada 

instrumento, existe a versão “D” (para incapacidade física) e a 

versão “ID” (para incapacidade intelectual). 

YQOL-R Mede a QV de adolescentes, autoaplicável, composto por 41 

itens, abrange quatro domínios: “pessoal”, “relacional”, 

“ambiental” e “QV geral”.  

WHOOQOL-HIV 

Mede a QV de pessoas que vivem com HIV/AIDS. Cinco 

novas facetas foram acrescidas aos domínios originais do 

WHOQOL-100, portanto, 24 facetas originais e mais cinco 

facetas com os itens específicos. Apresenta duas versões: o 

WHOQOL-120 HIV 120 itens e a versão abreviada WHOQOL-

HIV bref com 31 itens. 

Fonte: Adaptado de Grupo de Estudos em Qualidade de Vida (Qualidep) (2016). 

A OMS, interessada em elaborar um instrumento para medir a QV e que 

pudesse ser aplicado em diversas culturas, desenvolveu um projeto com a 

colaboração de 15 centros. Desse esforço conjunto, resultou o instrumento World 
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Health Organization Quality of Life-100 (WHOQOL-100), que foi elaborado seguindo 

as  etapas (FLECK et al., 1999):  

• Clarificação do conceito QV, reunindo especialistas de diferentes culturas;  

• Estudo qualitativo em 15 cidades de 14 países, com grupos focais 

compostos por pacientes com agravos diversos, profissionais da saúde e 

pessoas da população geral, para explorar as representações e o 

significado do termo em várias culturas; 

• Desenvolvimento dos testes de campo para análise fatorial de 

confiabilidade, validade de constructo e validade discriminante, para que 

os resultados de vários centros e populações diferentes pudessem ser 

comparados. Esse instrumento pode ser usado na prática médica, em 

pesquisa, em auditorias e em políticas públicas.  

O teste de campo da versão em português do Instrumento de Avaliação de 

Qualidade de Vida da OMS,  na sua versão original - World Health Organization 

Quality of Life (WHOQOL-100),  mostrou um bom desempenho psicométrico quando 

estudado a partir de uma amostra de pacientes e indivíduos-controles na cidade de 

Porto Alegre, na região Sul do Brasil  e foi produzido dentro de uma perspectiva 

transcultural, formado por 100 questões distribuídas em seis dimensões, que são: 

física, psicológica, independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/ 

crenças pessoais, com 24 facetas (FLECK et al., 2000). 

Diante da necessidade de um instrumento de avaliação de QV de fácil 

aplicação, que permitisse ser preenchido em curto espaço de tempo, desde que as 

características psicométricas mantivessem os critérios de desempenho exigidos 

quanto à consistência interna, à validade discriminante, à validade convergente, à 

validade de critério e à fidedignidade de teste-reteste, a OMS concebeu o World 

Health Organization Quality of Life – WHOQOL-Bref (THE WHOQOL GROUP, 1998). 

O WHOQOL-Bref (1995-1998) foi criado como uma alternativa de instrumento 

genérico de aferição de qualidade de vida, de curta extensão, mas com características 

psicométricas satisfatórias, aplicável em qualquer população. De acordo com o 

manual do WHOQOL-Bref, “deve ser autoadministrado se os inquiridos tiverem 

capacidade suficiente”, caso contrário, o entrevistador deve oferecer assistência ou 

realizar o preenchimento. É composto por 26 questões distribuídas em quatro 

domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, representados no 

Quadro 5 (FLECK et al., 2000). 
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Quadro 5. Domínios e facetas do WHOQOL-Bref 

Domínios Facetas 

Físico 

Dor e desconforto 

Energia e fadiga 

Sono e repouso 

Mobilidade 

Atividades de vida cotidiana 

Dependência de medicação ou de tratamentos 

Capacidade de trabalho 

Psicológico 

Sentimentos positivos 

Pensar, aprender, memória e concentração 

Autoestima 

Imagem corporal e aparência 

Sentimentos negativos Espiritualidade/religião/crenças 

pessoais 

Relações Sociais 

Relações pessoais 

Suporte (Apoio) social 

Atividade sexual 

Meio Ambiente 

Segurança física e proteção 

Ambiente no lar 

Recursos financeiros 

Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

Participação em e oportunidades de recreação/lazer 

Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 

Transporte 

Fonte: Adaptado de WHOQOL GROUP (1996). 

Este instrumento foi previamente validado para o Brasil por Fleck et al. (2000). 

O WHOQOL-Bref é um questionário autoaplicável, sendo que as respostas são 

compostas em escala do tipo Likert de cinco pontos. Ressalta-se que os autores não 

estabeleceram ponto de corte para classificá-la como excelente, boa ou ruim, mas 
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considerou-se que quanto maior a pontuação no instrumento melhor a percepção da 

QV entre os participantes (SANTOS, 2015). 

Quanto às qualidades psicométricas, o instrumento mostrou características 

satisfatórias de consistência interna, validade discriminante, validade de critério, 

validade concorrente e fidedignidade teste-reteste. Portanto, alia um bom 

desempenho psicométrico com praticidade de uso, o que lhe coloca como uma 

alternativa útil para ser usado em estudos que se propõem a avaliar QV no Brasil. 

Sendo assim, a escolha pelo uso do WHOQOL-Bref deve-se à sua utilidade 

na pesquisa de políticas de saúde e para distinguir pessoas com e sem sofrimento 

emocional, fato observado em outros estudos, inclusive também na população geral 

(FLECK et al., 2002; GALVÃO-CASTRO et al., 2012).  

Os dados que deram origem ao WHOQOL-Bref foram extraídos do teste de 

campo de 20 centros em 18 países diferentes. O critério de seleção das questões foi 

tanto psicométrico quanto conceitual. No nível conceitual, foi definido pela WHOQOL 

que o caráter abrangente do Instrumento deveria ser preservado. Assim, cada uma 

das 24 facetas que compõe o instrumento original deveria ser representada por uma 

questão (THE WHOQOL GROUP, 1998).  

No nível psicométrico, foi selecionada a questão que mais se correlacionasse 

com o escore total, calculado pela média de todas as facetas. Após esta etapa, os 

itens selecionados foram examinados por um painel de experts para estabelecer se 

representavam conceitualmente cada domínio de onde as facetas provinham. Dos 24 

itens selecionados, seis foram substituídos por questões que definissem melhor a 

faceta correspondente. Três itens do domínio “meio-ambiente” foram substituídos por 

serem muito relacionados com o domínio “psicológico”. Os outros três outros itens 

foram substituídos por explicarem melhor a faceta em questão (THE WHOQOL 

GROUP, 1998). 

3.7.1 Qualidade de Vida e Agentes de Segurança Prisional 

Os ASP têm sido pouco investigados ao longo dos anos. No que tange à 

avaliação de QV, não foram encontrados estudos específicos. Portanto, abordaremos 

estudos sobre QV em populações similares, como os servidores penitenciários em 

geral e os profissionais da segurança pública, para melhor compreensão do tema. 
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No maior presídio da Região Centro-Oeste, foi realizado um estudo sobre QV 

e saúde geral dos servidores daquele sistema, incluindo agentes, oficiais e gestores. 

Verificou-se que o servidor penitenciário apresenta uma menor QV e uma menor 

satisfação na realização de suas atividades e, consequentemente, comprometimento 

da saúde mental e QV, afastando-se do serviço, onerando os cofres públicos 

(STRADIOTTI, 2014; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2017).  

A percepção da QV em policiais militares foi investigada em uma cidade 

mineira utilizando o WHOQOL-Bref. Constatou-se boa percepção, associada a fatores 

envolvendo domínios psicossociais, como apoio da família e amigos, além de 

aspectos relacionados a centralidade do trabalho na psique humana, como 

autoestima e reconhecimento. Por outro lado, nos domínios “físico” e do “meio 

ambiente”, houve menor percepção de QV nos aspectos da organização do trabalho 

(como jornada, turnos), de segurança e meios de locomoção (SOUZA FILHO et al., 

2015). 

Outro estudo realizado com policiais militares comunitários no Nordeste 

brasileiro, relacionando rotina de trabalho e a qualidade de vida, identificou que os 

mesmos são afetados pela falta de tempo para atividades de lazer e exercícios, o que 

pode levar a doenças crônicas não transmissíveis, uso de álcool e drogas. Também 

são afetados pelo sofrimento mental ocasionado pela falta de reconhecimento, perda 

de colegas, levando ao estresse e síndrome do esgotamento profissional 

(RODRIGUES; OLIVEIRA; SILVA, 2015). 

Ao analisar a relação entre crenças de autoeficácia e Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) em policiais militares no Centro-Oeste do Brasil, um estudo identificou 

que não houve uma percepção positiva de QVT apesar dos participantes se 

perceberem autoeficazes. Desta forma, concluiu-se que não se poderia promover 

QVT apenas com foco individual, mas que seriam necessárias ações de maior 

amplitude, inclusive organizacionais, para alcançar tal objetivo (COELHO et al., 2016). 

No Sul do País, outro estudo conduzido com policiais militares, demonstrou a 

necessidade de criação de políticas de promoção da atividade física, esporte e lazer 

baseadas nos resultados que forneceram informações sobre o efeito das 

características demográficas, ocupacionais, antropométricas, do nível de atividade 

física e tempo de lazer sobre o risco coronariano e a QV do policial militar (SILVA et 

al., 2014). 



55 
 

Diante deste cenário, percebemos que em populações similares aos ASP 

ocorre exposição ocupacional aos diversos riscos já elencados, predispondo-os ao 

adoecimento físico e/ou psíquico e prejudicando a sua percepção em relação ao 

estado de saúde, bem-estar e QV. 
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4 METODOLOGIA  

4.1 Tipo, Local e Período do Estudo  

Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal, descritivo, 

realizado com ASP. O estudo foi conduzido no período de novembro de 2017 a julho 

de 2018 num Complexo Prisional da Região Centro-Oeste do Brasil, que possuía, na 

época da coleta de dados, um maior efetivo de ASP no Estado.  

O presente estudo está inserido em uma pesquisa matriz intitulada “Avaliação 

da vulnerabilidade social e em saúde dos IPL e agentes do sistema prisional do Estado 

de Goiás: um estudo multicêntrico”, financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (ANEXO B) e pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) (ANEXO C). Dentre outros 

objetivos, a pesquisa matriz estimou a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite 

B e situação vacinal em ASP.  

4.2 População e Amostra 

A população foi constituída pelos ASP e a amostra por conveniência, foi obtida 

dentre os servidores do Complexo Prisional. Segundo a SSP, no Complexo Prisional 

estudado existiam um total de 311 servidores, distribuídos em cinco estabelecimentos 

penais. Todos os 311 ASP do complexo foram convidados a participarem do estudo. 

4.3 Critérios de Inclusão e Exclusão  

Os participantes incluídos no estudo foram os ASP que atuavam nas unidades 

do Complexo Prisional do Estado de Goiás no período do estudo, com idade maior ou 

igual a 18 anos. 

Servidores que se encontravam afastados do serviço ou cumprindo outras 

licenças foram excluídos (n=30), bem como os que referiram já conhecer os 

resultados dos testes (n=10). Os casos com mais de 20% de questões não 

respondidas (n=2) no instrumento WHOQOL-Bref foram excluídos conforme 

recomendação da WHOQOL GROUP (1996). A recusa foi de 9,7%. Portanto, foram 

incluídos, no estudo, 269 participantes. 
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4.4 Coleta de Dados  

4.4.1 Procedimento de Coleta de Dados  

No primeiro momento, foram realizadas reuniões com a direção da Secretaria 

de Segurança Pública e Administração Penitenciária com o objetivo de apresentar a 

proposta da pesquisa e sensibilização quanto a importância do estudo.  

O primeiro contato com os ASP foi durante uma atividade de extensão 

realizada em dois dias. Realizou-se palestras na quais foram abordados temas acerca 

da promoção da saúde, prevenção de DCNT, infecções sexualmente transmissíveis 

(IST) e primeiros socorros, além de aferição de pressão arterial sistémica e cálculo do 

índice de massa corpórea (IMC). 

Para seleção dos participantes, verificou-se a lista de escala diária dos 

servidores de cada unidade prisional, realizando-se o convite pessoalmente, no posto 

de trabalho. A escala diária e a localização geográfica do complexo não permitiam 

que tal procedimento ocorresse antes ou após a jornada de trabalho. 

A abordagem ao trabalhador ocorreu a partir da apresentação do pesquisador 

que, em seguida, informava o objetivo da pesquisa; os que concordaram formalmente, 

respondiam à entrevista durante o período de trabalho, em local privativo. Porém, caso 

houvesse demandas internas, as entrevistas eram interrompidas, e retomadas a 

seguir; fato que prolongava a duração de sua aplicação, podendo permanecer com 

um mesmo participante durante uma ou duas horas.  

A coleta de dados ocorreu por oito meses, semanalmente, em cada uma das 

cinco unidades. Todas as etapas da pesquisa foram realizadas por integrantes do 

grupo de pesquisa do NECAIH, sendo previamente capacitados. 

4.4.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

4.4.2.1 Questionário Sociodemográfico 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de dois instrumentos, 

um questionário sociodemográfico laboral (APÊNDICE A) e o WHOQOL-Bref (ANEXO 

D).  

Em relação ao instrumento referente às variáveis sociodemográficas e 

laborais, a construção se deu levando em consideração o que alguns estudos 
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abordavam quanto às necessidades dessa classe de trabalhadores e similares, bem 

como à atuação das equipes de pesquisa do NECAIH, nos locais de coleta. 

Posteriormente, foi discutido com expertises da área, com vistas a minimizar 

os vieses, tal instrumento foi previamente validado; e, juntamente com o questionário 

de QV, foi aplicado nas dependências das unidades prisionais. As características 

sociodemográficas e laborais foram construídas com base no conhecimento prévio 

sobre a população. 

4.4.2.2 Instrumento da WHOQOL-Bref 

O instrumento da WHOQOL-Bref é uma versão concisa do instrumento 

WHOQOL-100, sendo composto por 26 questões referentes às duas últimas semanas 

vivenciadas pelo participante. As respostas seguem uma escala tipo Likert (pontuação 

de 1 a 5). A primeira questão avalia, em uma perspectiva geral, a percepção do 

indivíduo acerca da sua QV, e a segunda investiga a satisfação do participante com a 

própria saúde.  

As demais 24 questões representam individualmente uma faceta 

correspondente ao instrumento original, WHOQOL-100, e avalia aspectos específicos 

da vida do indivíduo. As facetas são distribuídas em quatro domínios, de forma não 

sequencial, denominados: “físico”, “psicológico”, “relações sociais” e “meio ambiente”. 

A escala utilizada para indicar os escores obtidos em cada domínio/faceta foi de 0 a 

100, isto é, quanto mais elevada a pontuação obtida, melhor é a percepção que o 

indivíduo tem acerca de sua QV (THE WHOQOL GROUP, 1996; FLECK et al., 2000; 

SANTOS et al., 2015).  

Vale ressaltar que o instrumento pode ser obtido, juntamente com sua sintaxe, 

o manual e a versão final no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) (QUALIDEP, 2016), de acesso aberto ao público; mas devem ser 

observados os cuidados na aplicação do mesmo, conforme orientação de Fleck et al. 

(2000).   
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4.5 Variáveis do Estudo  

4.5.1 Variável de desfecho  

A variável quantitativa de desfecho foi a QV dos ASP, conferida por meio dos 

domínios do instrumento de QV do WHOQOL-Bref. Os participantes reportaram sua 

percepção em relação a tal desfecho por meio dos domínios físico, psicológico, meio 

ambiente e relações sociais. 

4.5.2 Variáveis de exposição 

As variáveis de exposição estão descritas no Quadro 6, com as respectivas 

codificações adotadas no banco de dados. 

 

Quadro 6. Variáveis de exposição pertencentes ao banco de dados 

Variáveis sociodemográficas Descrição  Codificação 

Idade  
menor que 30 anos  1 

igual ou maior a 30 anos  2 

Sexo 
masculino 1 
feminino  2 

Cor / raça 
branca  1 
não branca 2 

Companheiro(a) 
sim  0 
não 1 

Tem filhos 
sim 0 

não  1 

Ensino superior 
sim  
não 

0 
1 

Tem Religião 
sim 0 
não 1 

Orientação sexual 
 

heterossexual  1 
homossexual 2 
bissexual 3 

Plano de saúde 
sim 0 
não 1 

Tempo de profissão 
menor que 5 anos 1 
maior que 5 anos 2 

Carga horária de trabalho 

24/72 horas (plantão) 1 

8 horas diárias 2 
6 horas diárias 3 

História de violência no 
trabalho  

sim 0 
não  1 

História de violência no 

trabalho 

sim 0 

não 1 

Fonte: Autoria própria. 
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4.6 Análise dos Dados 

Os dados foram inseridos em uma planilha eletrônica no programa Microsoft 

Excel 365 e, posteriormente, transferidos e analisados no programa Statistical 

Package for Social Science (SPSS), versão 23.0. 

Para o cálculo dos escores dos domínios da QV do WHOQOL-Bref, foram 

seguidas as recomendações de sintaxe padronizada (FLECK et al., 2008). Cada 

faceta (questão) respondida era codificada com valores de 1 a 5. Três questões (Q3, 

Q4, Q26) apresentam a recomendação de inversão de seus valores (1=5; 2=4; 3=3; 

4=2; e 5=1). As médias dos escores dos domínios foram multiplicadas por 4, obtendo 

valores de 4 a 20, que, a seguir, foram transformados em uma escala com variação 

de 0 a 100. Quando o número de facetas respondidas por domínio foi inferior ao 

número mínimo requerido, o escore do domínio não foi calculado, conforme descrito 

no Quadro 7. 

 

Quadro 7. Domínios, facetas e quantidade mínima de respostas para o cálculo dos 

escores dos domínios. Goiânia-GO, 2018-2019 

Domínio 
Número 

de facetas 

Facetas 

recodificadas 

Número mínimo de facetas a 

serem respondidas para o 

cálculo do escore do domínio 

Físico 7 Q3, Q4 6 

Psicológico 6 Q26 5 

Social 3 - 2 

Meio Ambiente 8 - 6 

Fonte: autoria própria. 

Na análise descritiva, foram calculadas a frequência e a porcentagem das 

características dos indivíduos incluídos no estudo. Para os domínios do WHOQOL-

Bref, calculou-se média, desvio padrão da média e intervalo de confiança de 95% 

(IC95%).  As médias dos domínios foram consideradas estatisticamente diferentes 

quando o IC95% não se sobrepôs. O teste T de Student foi utilizado para detectar as 

diferenças das médias dos domínios da QV entre cada estrato das variáveis 

investigadas. Foram considerados estatisticamente significantes quando o valor de p 

foi menor que 0,05. 
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Os resultados da análise multivariada, como objeto complementar desta 

dissertação se apresentam no formato de artigo (APÊNDICE C) cujo objetivo foi 

analisar os fatores associados à QV dos agentes de segurança prisional. 

4.7 Aspectos Éticos  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Humana e Animal da Universidade Federal de Goiás, sob Protocolo nº 2.500.582/2017 

(ANEXO E).  

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPeAP) 

autorizou a pesquisa, como consta na Carta de Anuência emitida pela instituição 

(ANEXO A).Todos os participantes receberam explicações sobre os objetivos, a 

garantia do anonimato, privacidade, confidencialidade das informações coletadas, 

bem como o caráter voluntário e confidencial da sua participação no estudo, conforme 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APENDICE B).  

Foram cumpridos todos os preceitos constantes na Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b), que regulamenta 

pesquisas envolvendo seres humanos. Conforme recomenda a Resolução citada, a 

obtenção dos dados foi condicionada ao consentimento informado do participante, 

sendo garantido o respeito pela dignidade e direitos humanos.   
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5 RESULTADOS  

Foram incluídos no estudo 269 ASP que trabalhavam num complexo prisional 

da Região Centro-Oeste do Brasil. As características sociodemográficas estão 

descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas de agentes de segurança prisional, em 

um Complexo Prisional da Região Centro-Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 

2018-2019 

Variáveis n % 

Sexo   

  masculino 202 75,1 

  feminino 67 24,9 

Idade em anos   

  <30 102 37,9 

  ≥30 167 62,1 

Cor / raça   

  branca 75 28,1 

  não branca 192 71,9 

Companheiro (a)   

  sim 147 54,6 

  não 122 45,4 

Tem filhos   

  sim 121 45,0 

  não 148 55,0 

Ensino superior   

  sim 189 70,5 

  não 79 29,5 

Religião   

  sim 228 85,1 

  não 40 14,9 

Orientação sexual   

  heterossexual 262 97,4 

  homossexual 7 2,6 

Plano de saúde   

  sim 160 59,5 

  não 109 40,5 

Fonte: autoria própria. 
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As características laborais dos ASP são apresentadas na Tabela 2.  
 

Tabela 2. Características laborais de agentes de segurança prisional, em um 

Complexo Prisional da Região Centro-Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 2018-

2019 

Variáveis n % 

Tempo de profissão (anos)   

  < 5 anos 224 83,3 

  ≥ 5 anos 45 16,7 

Carga horária de trabalho   

  24/72 horas 204 75,8 

  8 horas diárias 55 20,5 

  6 horas diárias 10  3,7 

História de violência no trabalho   

  sim 52 19,3 

  não 217 80,7 

História de assédio no trabalho   

  sim 44 16,5 

  não 223 83,5 

Fonte: autoria própria. 

Os resultados da análise descritiva das questões gerais do WHOQOL-Bref, 

questões 1 e 2, são apresentadas na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Distribuição da pontuação atribuída a cada uma das questões gerais de 

QV em agentes de segurança prisional (n=269), em um Complexo 

Prisional da Região Centro-Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 2018-2019 

Questões gerais Média 
Desvio-

Padrão 

Intervalo de 

Confiança 

95% 

Qualidade de vida global 73,3 17,7 71,1-75,4 

Satisfação com a saúde 68,8 20,4 66,2-71,1 

Fonte: autoria própria. 
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Observa-se na Tabela 4, que o menor escore do WHOQOL-Bref foi no 

domínio meio ambiente. O coeficiente Alfa de Cronbach para os domínios variou de 

0,689 a 0,784, indicando boa confiabilidade para os domínios avaliados.  
 

Tabela 4. Distribuição da pontuação atribuída a cada um dos domínios de QV em 

agentes de segurança prisional (n=269), em um Complexo Prisional da 

Região Centro-Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 2018-2019 

Domínios Média 
Desvio 

Padrão 

Intervalo de 

Confiança 

95% 

Coeficiente 

de 

Cronbach 

Físico 74,5 14,1 72,8-76,2 0,784 

Psicológico 74,9 13,1 73,2-76,4 0,726 

Relações sociais  75,0 17,1 73,0-77,0 0,689 

Meio ambiente 59,9 14,9 58,0-61,5 0,761 

Fonte: autoria própria. 

A Tabela 5 evidencia a relação do WHOQOL-Bref com as variáveis 

sociodemográficas e laborais dos ASP. 

A QV geral foi pior avaliada por participantes com idade maior ou igual a 30 

anos e por aqueles que relataram história de violência no trabalho e história de 

assédio no trabalho. A satisfação com a saúde foi pior avaliada também pelos 

participantes com idade maior ou igual a 30 anos e por aqueles que relataram história 

de violência no trabalho e história de assédio no trabalho. 

No domínio “físico”, as mulheres apresentaram os menores escores e aqueles 

que relataram história de assédio no trabalho. 

Em relação ao domínio “psicológico”, as mulheres, os com idade menor a 30 

anos e os solteiros apresentaram menores escores em relação aos demais. 

O domínio “relações sociais” foi pior percebido pelas mulheres e aqueles 

indivíduos com formação superior, que não possuíam plano de saúde e haviam sofrido 

episódios de violência e assédio no trabalho. 

Por fim, como em todos os demais domínios, as mulheres continuaram com 

percepção ruim relacionada ao domínio do “meio ambiente”, assim como os 

participantes sem plano de saúde, com menos de cinco anos de atuação profissional 

e com história de assédio relatada. 
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Tabela 5. Comparação entre as questões e domínios do WHOQOL-Bref segundo as características sociodemográficas e laborais 

dos agentes de segurança prisional (n=269), em um Complexo Prisional da Região Centro-Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 

2018-2019 

Variáveis 

Qualidade de 

Vida Global 
 

Satisfação com a 

Saúde 
 Domínio Físico  Domínio Psicológico  

Domínio Relações 

Sociais 
 

Domínio Meio 

Ambiente 

Média 
Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 

Sexo                         

masculino 74,5 18,1 0,068  69,7 20,3 0,113  76,3 13,8 0,001  76,1 12,7 0,004  76,7 16,7 0,011  60,9 14,3 0,023 

feminino 70,1 15,8 -  65,3 22,6 -  69,4 14,0 -  70,8 14,2 -  70,5 18,0 -  56,1 16,1 - 

Idade                        

< 30 anos 76,5 16,0 0,020  72,1 20,0 0,031  75,1 13,0 0,650  72,7 13,5 0,041  75,2 16,2 0,986  58,6 14,3 0,315 

≥ 30 anos 71,6 18,4 -  66,5 21,2 -  74,3 14,9 -  76,1 13,0 -  75,1 17,8 -  60,4 15,2 - 

Cor / raça                         

branca 75,7 15,9 0,164  70,3 19,1 0,371  75,0 12,8 0,822  75,6 10,7 0,450  76,2 12,9 0,455  62,0 12,0 0,082 

não branca 72,5 18,4 -  67,8 21,7 -  74,5 14,7 -  74,4 14,2 -  74,7 18,7 -  58,8 15,9 - 

Casado ou união consensual 

sim 73,5 17,4 0,948  68,4 20,5 0,796  74,5 14,4 0,938  76,7 11,6 0,012  76,6 16,5 0,137  61,1 14,8 0,101 

não 73,4 18,1 -  68,8 21,4 -  74,7 13,9 -  72,5 14,8 -  73,4 17,8 -  58,1 14,9 - 

Possui Filhos                        

sim 71,7 18,2 0,146  66,5 21,5 0,125  74,0 15,2 0,554  76,1 13,3 0,146  75,5 16,5 0,768  61,1 15,5 0,183 

não 74,8 17,1 -  70,3 20,3 -  75,1 13,3 -  73,7 13,2 -  74,9 17,8 -  58,6 14,3 - 

Possui nível superior 

sim 73,5 17,1 0,853  67,9 21,5 0,304  74,2 13,7 0,440  74,3 13,3 0,289  73,4 17,0 0,006  60,1 14,4 0,656 

não 73,7 18,3 -  70,6 19,5 -  75,7 15,4 -  76,2 12,9 -  79,6 16,9 -  59,1 16,1 - 
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Tabela 5. (Continuação) Comparação entre as questões e domínios do WHOQOL-Bref segundo as características 

sociodemográficas e laborais dos agentes de segurança prisional (n=269), em um Complexo Prisional da Região 

Centro-Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 2018-2019 

Variáveis 

Qualidade de 

Vida Global 
 

Satisfação com a 

Saúde 
 Domínio Físico  Domínio Psicológico  

Domínio Relações 

Sociais 
 

Domínio Meio 

Ambiente 

Média 
Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 

Religião                        

não 71,3 19,2 0,327  68,1 19,6 0,940  75,3 15,5 0,749  73,0 16,7 0,452  73,5 18,6 0,509  59,9 15,3 0,911 

sim 73,8 17,4 -  68,6 21,2 -  74,5 14,0 -  75,1 12,6 -  75,5 17,0 -  59,6 14,9 - 

Orientação sexual 

heterossexual 73,3 17,9 0,784  67,0 20,7 0,054  74,7 14,2 0,550  75,0 13,3 0,161  75,3 17,3 0,446  59,8 14,9 0,701 

homossexual 71,4 9,5 -  53,6 22,5 -  71,4 14,0 -  67,9 9,5 -  70,2 15,1 -  57,6 15,0 - 

Plano de saúde                        

sim 73,3 16,9 0,970  68,1 20,6 0,693  74,2 13,7 0,551  75,7 12,6 0,197  76,9 15,3 0,045  62,6 13,9 0,000 

não 73,6 18,9 -  69,3 21,4   75,2 14,9 -  73,5 14,1 -  72,6 19,4 -  55,4 15,3 - 

Tempo de profissão 

< 5 anos 73,3 16,9 0,791  69,4 20,3 0,196  75,0 13,9 0,237  74,7 13,1 0,888  74,5 16,9 0,160  58,7 14,6 0,010 

≥5 anos 73,9 21,3 -  64,4 23,5 -  72,3 15,5 -  75,1 14,2 -  78,4 18,4 -  64,9 15,4 - 

Carga horária de trabalho 

  24/72 horas 73,3 17,8 0,478  68,3 21,4 0,095  75,0 14,0 0,642  75,0 13,1 0,656  74,4 17,6 0,421  59,6 14,5 0,408 

  8 horas diárias 72,7 17,5 -  67,3 19,8 -  73,0 14,9 -  73,7 13,3 -  77,7 16,4 -  60,0 16,3 - 

  6horas diárias  80,0 15,8 -  82,5 12,1 -  74,9 12,6 -  77,5 16,4 -  76,7 12,3 -  61,6 17,1 - 

História de violência no trabalho 

sim 68,7 18,4 0,042  62,5 20,1 0,020  72,4 14,8 0,219  71,6 14,5 0,053  70,8 15,9 0,044  57,5 13,4 0,235 

não 74,5 17,3 -  70,0 20,9 -  75,1 14,0 -  75,6 12,9 -  76,2 17,4 -  60,3 15,2 - 

História de assédio no trabalho 

sim 68,2 19,7 0,063  61,4 25,0 0,037  69,30 16,5 0,021  71,7 13,0 0,097  69,2 16,2 0,014  54,8 14,3 0,016 

não 74,4 17,2 -  70,0 19,9 -  75,58 13,5 -  75,3 13,3 -  76,2 17,2 -  60,7 14,9  

Fonte: autoria própria.
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6 DISCUSSÃO 

No presente estudo, o instrumento WHOQOL-Bref apresentou uma boa 

percepção da QV dos ASP, talvez devido a alguns aspectos como a estabilidade 

profissional ou até a jornada de trabalho e ao espaço de tempo livre para outras 

atividades de lazer ou até de trabalho informal (TSCHIEDEL; MONTEIRO, 2013). 

Existem indivíduos que, mesmo estando expostos ao adoecimento, seja físico ou 

mental, ainda assim podem perceber positivamente sua QV (SANTOS et al., 2015). 

Entretanto, os participantes estavam insatisfeitos com seu estado de saúde, 

possibilitando identificar em qual dimensão da vida estavam comprometidos durante 

o período avaliado. Especificamente no ambiente prisional, os ASP, por questões 

culturais, são exigidos a desenvolverem atitudes ou posturas relacionadas à virilidade 

e uso da força física. A fragilidade física ou mental não poderiam ser demonstradas 

por eles, o que bloquearia a procura por cuidados com a saúde (OLIVEIRA; ROSA, 

2014). 

A classificação boa ou muito boa dos escores dos domínios encontrados 

mostra que a QV percebida pelos ASP oferece o mínimo de condições para que 

possam desenvolver o máximo de suas potencialidades de viver, sentir, interagir, 

trabalhar e produzir bens e serviços. Os escores dos domínios “físico”, “psicológico” e 

relações sociais” foram melhor pontuados e, no domínio “meio ambiente”, foram 

apresentados escores menores,  dados igualmente encontrados em um estudo de 

avaliação da QV em policiais militares (IKEGAMI, 2014; SOUZA FILHO et al., 2015). 

Devido à localização do Complexo na região Metropolitana da Capital, pode-

se inferir como o tempo gasto no transporte, a falta de segurança física e proteção 

para os ASP e seus familiares, bem como o custo de vida fazem com que a percepção 

sobre a QV seja percebida de forma negativa. 

Essas nuances dizem respeito não somente ao trabalhador, mas a uma gama 

de fatores como: infraestrutura do local onde moram, ações gerenciais e 

organizacionais do trabalho e até políticas públicas de atenção à saúde e QV dos 

ASP. É necessária  a implementação de ações de proteção à saúde do trabalhador 

que demandam intervenções no nível macroestrutural, de modo a reduzir os riscos de 

adoecimento (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 2016; ZANELLI, 2016). 

Muitos ASP têm deixado de sair de casa, ter atividades de lazer, por 

desconfiança ou medo. Este sentimento, no âmbito institucional, é compreendido 
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como um modo de defesa da realidade cruel vivida; é resultado das formas de 

organização e funcionamento prisional que encarcera e subjuga tais trabalhadores, 

solapando seus corpos e suas subjetividades (SANTIAGO et al., 2016).  

Algumas características sociodemográficas e laborais tiveram impacto sobre 

os escores da QV tais como o sexo feminino, idade maior ou igual a 30 anos, possuir 

nível superior, ser casado, ter plano de saúde e ter histórico de violência ou assédio 

no trabalho. 

Os dados sociodemográficos da pesquisa mostram que as mulheres 

apresentam escores mais baixos em relação aos homens nos quatro domínios do 

instrumento WHOQOL-Bref: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

Tais achados poderiam ser justificados por vários fatores: as agentes 

femininas do presente estudo estavam  distribuídas entre as cinco unidades  do 

Complexo, e não apenas na custódia de IPL femininas; deve-se  considerar também 

os aspectos ligados à discriminação por questões de gênero,  ao papel histórico-

cultural da mulher configurado por jornada múltipla de trabalho,  responsabilidade pelo 

sustento financeiro do lar, menores salários, dentre outras. Uma das principais 

dificuldades a ser superada pelas mulheres no sistema prisional  pode ser a própria 

quebra do paradigma da segregação de a atividade de ASP ser uma função tida  como 

masculinizada, o que faz emergir um contexto de lutas por igualdade de gênero, não 

somente  em termos institucionais quanto sociais (ALMEIDA; ENOQUE; BORGES, 

2017). 

A literatura também aponta relação entre as atividades laborais dos ASP e a 

predisposição ao adoecimento psíquico, como a ocorrência de SB, por exemplo. Para 

os trabalhadores do sexo masculino, a tendência à desumanização foi maior que para 

as mulheres no ambiente prisional. Em contrapartida, elas perceberam-se mais 

exaustas e depressivas, com tais sintomas atrelados à dupla ou tripla jornada de vida 

a que muitas delas são submetidas (MEDEIROS-COSTA; MACIEL; GURGEL, 2018). 

No tocante à idade dos participantes, os que possuem menos de 30 anos 

apresentaram escores menores no domínio “psicológico”, provavelmente pela 

inexperiência com o tipo de trabalho, estratégias de enfrentamento utilizadas, 

sentimento de insegurança e ameaça em relação ao colega mais experiente, 

aumentando a competitividade pelo posto de trabalho e afetando sua estabilidade 

emocional (FERREIRA et al., 2017). 
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Já o grupo dos participantes com 30 anos de idade ou mais obteve escores 

mais baixos no modo como perceberam a QV global e o estado de saúde geral, fato 

que pode ser justificado pela dessensibilização causada pelo tempo dedicado à 

carreira e ao trabalho desgastante. Muitos acostumados ao ambiente violento, têm  a 

sua subjetividade minada aos poucos, tornando-os frios, rígidos e distantes, tanto 

consigo quanto em relação ao outro (SANTIAGO et al., 2016). 

Em relação à formação profissional, observou-se que a maioria possuía 

escolaridade de nível superior, sendo que os escores menores foram obtidos no 

domínio “relações sociais”. Fato que nos leva a inferir que as exigências do mercado 

de trabalho e a necessidade crescente de qualificação podem interferir nas interfaces 

sociais dos indivíduos, tanto no lar, quanto na sociedade (MORAES, 2013).  

Os solteiros apresentaram menores médias no domínio “psicológico”. 

Podemos inferir que a função do suporte social na vida dos indivíduos, da família e 

dos amigos exerce um papel de destaque no modo como estes vivem e se inter-

relacionam. Um estudo com ASP no nordeste brasileiro investigou os fatores de 

processo de trabalho e saúde mental, e revelou que o estado civil pode servir como 

preditor no processo saúde-doença, salvaguardando a saúde psíquica, pois permite 

ao indivíduo sentir-se acolhido e apoiado em momentos de dificuldades ou de  tensões 

(MEDEIROS-COSTA; MACIEL; GURGEL, 2018). 

Os indivíduos que não possuíam plano de saúde obtiveram menores escores 

nos domínios “relações sociais” e “meio ambiente”. A crise financeira no País nos 

últimos anos e a remuneração base reduzida, oferecida no último concurso pelo 

Estado, podem ter contribuído para fragilidade no orçamento desses trabalhadores, 

levando-os a realizarem  “bicos” para o sustento familiar ou a renunciarem o plano de 

saúde particular (GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 2014; STRADIOTTI, 2014; 

MORAIS, 2019). 

Baixos escores também ocorreram no mesmo domínio com aqueles que 

possuíam menos de cinco anos de atuação, provavelmente pelas questões 

ambientais no lar, pela falta de recursos financeiros e pela dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, bem como de poucas oportunidades de recreação/lazer e, 

principalmente, por se sentirem ameaçados em sua segurança física e proteção. 

Krauss (2018), fazendo uma referência ao medo líquido, e seguindo Zygmunt 

Bauman, menciona a distinção entre segurança e proteção. A primeira seria uma 

condição interna, similar à estabilidade, enquanto a segunda é externa e pode ser 
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vista no número de câmeras instaladas em estabelecimentos, coletes à prova de 

balas, armas e senhas. O medo sob o aspecto líquido não possui forma definida, pode 

estar em qualquer lugar e atacar a qualquer momento. 

Na percepção da QV global e na satisfação com a saúde geral, bem como, 

nos domínios “relações sociais” e “meio ambiente”, os indivíduos que sofreram 

episódios de violência laboral apresentaram menores escores. Com relação aos 

aspectos sociais, Barcinski, Altenbernd e Campani (2014) relataram que a violência é 

uma preocupação constante das profissionais e ocasiona dificuldades para dormir e 

isolamento social. No quesito meio ambiente, foi evidenciado num estudo de Santiago 

et al. (2016) a ocorrência constante de violência no ambiente prisional, sendo 

costumeira e causadora de dessensibilização e frieza em si e em relação ao outro.  

No presente estudo, ter histórico de assédio no trabalho foi evidenciado, como 

indicador de uma percepção ruim da QV global e insatisfação com a saúde geral. Nos 

domínios “físico”, “relações sociais” e “meio ambiente”, os escores também foram mais 

baixos, o que nos leva a inferir que alguns fatores como alterações do padrão do sono, 

e a desconfiança entre pares podem levar a prejuízos nas relações intra e extramuros, 

insegurança de si e de sua família, medo e isolamento (SANTIAGO et al., 2016). 

Estes fatos reforçam a necessidade urgente de intervenção por parte das 

autoridades no tocante à recriminação de tais atos, exercida por parte de superiores, 

pares ou IPL, assim como a ações preventivas e corretivas com vistas a sua não 

ocorrência. O fortalecimento do coletivo do trabalho constitui-se em fator 

preponderante para transformação dos ambientes de trabalho (BEZERRA; ASSIS; 

CONSTANTINO, 2016; BAGALHO; MORAES, 2017; MARQUES; GIONGO; 

RUCKERT, 2018). 

Os participantes da pesquisa eram predominantemente do sexo masculino, o 

que pode ser devido à existência de uma quantidade maior de homens infratores neste 

Complexo Prisional, pois o IPL do sexo masculino somente pode ser custodiado por 

um agente do mesmo sexo. Já a presença feminina  justifica-se não apenas pelos  

estabelecimentos destinados aos  IPL do sexo feminino,  como  também pelos que 

custodiam IPL masculinos, entretanto,  realizando  atividades de  revista e controle de 

acesso (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1984; AZEVEDO; SILVA; BARROS, 2012; 

MENEZES, 2018).  

Os dados da pesquisa corroboram dois estudos no tocante à idade igual ou 

maior que 30 anos. O primeiro, realizado com policiais militares numa cidade do Sul 
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do País, apresentou a idade média como sendo de 36,7 anos. No  outro, com agentes 

prisionais em Quebec, a maioria dos participantes possuía idade maior que 35 anos 

(BOURBONNAIS et al., 2007; SOUZA FILHO et al., 2015). 

Na presente pesquisa, a  maioria dos participantes  possuíam o ensino 

superior; isto  confirma os dados do último concurso público realizado no Estado, 

quando o candidato deveria ter diploma devidamente registrado, de conclusão de 

curso de nível superior em qualquer área de formação, decorrendo da aprovação em 

tais concursos a estabilidade (GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 2014). Além 

disso, devido ao estigma sofrido pelos ASP muitos se qualificam e pretendem seguir 

carreira não apenas no sistema prisional, mas em outros níveis do Poder Judiciário, 

com vistas à mudança de área de  atuação no  futuro (BONEZ; MORO; SEHNEM, 

2013). 

No presente estudo, um pouco mais que a maioria dos participantes (55%) 

não possuem filhos. Tais achados não se assemelham a outros estudos com agentes 

penitenciários, que declararam em sua maioria, possuírem de um a, no máximo, dois 

filhos. A preocupação com os riscos à integridade e segurança físicas podem ter 

contribuído para tal comportamento na população estudada (ANDRADE, 2015; 

SOUZA FILHO et al., 2015; DIMENSTEIN et al., 2017). 

O pouco tempo de atuação na profissão apresentado pela maioria (83,3%) 

dos respondentes está de acordo com outro estudo com agentes penitenciários no 

Sul do Brasil, que evidenciou 63,1% deles com menos de cinco anos de tempo de 

serviço. Infere-se que tal fato pode estar relacionado ao ambiente insalubre e 

perigoso, bem como a maior a carga de estresse devido ao clima tenso do local de 

trabalho (BONEZ; MORO; SEHNEM, 2013). 

O trabalho em turnos (regime de plantão), privação do sono, trabalho 

insalubre e perigoso, uso da força física podem estar associados a problemas de 

saúde ligados ao ciclo circadiano, os quais trazem repercussões negativas, causando 

distúrbios do sono, cansaço e estresse, bem como prejuízo nas relações familiares e 

sociais. Isto pode propiciar acidentes de trânsito e doenças decorrentes do trabalho. 

Tais aspectos podem levar a falta de cuidado consigo mesmo, à insatisfação com o 

estado de saúde, recorrendo a tratamento médicos ou dependência de medicamentos 

ou uso abusivo de drogas psicoativas (NASCIMENTO et al., 2018). 

No tocante aos episódios de violência laboral, percebe-se eventos similares 

em alguns estudos. Numa penitenciaria feminina, houve a prevalência de 33,7% de 
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violência autorreferida no trabalho. Em outro estudo, também no Brasil, foi relatado 

pela maioria dos agentes (68,2%) pelo menos um episódio de alguma forma de 

violência. Ademais, o temor pelas rebeliões e tentativas de fuga afligem o cotidiano 

do trabalho desses profissionais (ALVES; BINDER, 2014; FERREIRA et al., 2017). 

Em relação a ter sofrido assédio laboral, verifica-se que tal evento tem 

ocorrido nos ambientes de trabalho ao redor do mundo, com certa frequência, 

trazendo prejuízos não somente aos trabalhadores, como também aos empregadores 

e sociedade (GOSDAL, 2016). No ambiente prisional, um estudo realizado no Canadá 

sobre a prevalência da violência sofrida por agentes prisionais evidenciou que os 

episódios de assédio foram evidenciados e associados a angústia e sofrimento 

psicológicos (BOURBONNAIS et al., 2007). 

Também é valido ressaltar que mudanças advindas das novas formas de 

organização do trabalho, tais como ambiente tenso e insalubre, sobrecarga de 

trabalho, equipamentos insuficientes, individualismo, podem em certo grau 

comprometer a saúde desses trabalhadores, levando a uma certa insatisfação com 

relação à saúde, ao trabalho e/ou em suas vidas (ANDRADE, 2015; ALMEIDA et al., 

2016). 

Ressalta-se, como limitação deste estudo, a necessidade de confrontar estes 

dados de avaliação da QV dos ASP, com resultados de exames médicos e 

psicológicos que avaliem a saúde física e mental, bem como relatórios de índices e 

causas de afastamento ao trabalho, relacionados a esses indivíduos. Sugere-se 

outros estudos transversais que abordem aspectos que possam interferir na QV, por 

exemplo, a prática de exercícios físicos e classe econômica. Estudos qualitativos que 

abordem a temática, por meio de entrevistas em profundidade, utilizando referenciais 

teóricos clássicos como os pressupostos de Michel Foucault também podem ser 

relevantes para pesquisa e direcionamento de políticas públicas a essa população. 

Não há relatos na literatura acerca da qualidade de vida nessa população de 

trabalhadores, o que reforça a invisibilidade desses indivíduos pela sociedade 

científica, evidenciando a relevância dessa investigação, tanto pelo seu ineditismo, 

quanto pelo impacto nas políticas públicas de saúde. 
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7 CONCLUSÃO 

O conhecimento das características sociodemográficas e laborais, bem como 

a aplicação de instrumentos que avaliem a QV dos trabalhadores é de extrema 

relevância. 

A avaliação da QV geral e da maior parte dos domínios encontrados no 

presente estudo podem, eventualmente, direcionar o planejamento de políticas 

públicas.  

O perfil sociodemográfico e laboral traçado mostrou que este segmento de 

trabalhadores é predominantemente masculino, com grande percentual de servidores 

com menos de cinco anos de atuação.  

A avaliação de “QV global” foi percebida positivamente e “satisfação com a 

saúde geral” foi negativamente percebida pela maioria dos participantes. O domínio 

de QV mais prejudicado na população estudada foi o “meio ambiente”, e o de maior 

pontuação, o das “relações sociais”.  

A relação entre QV e as variáveis sociodemográficas mostrou que aqueles 

indivíduos com baixas pontuações de QV e de satisfação com a de saúde foram os 

maiores de 30 anos de idade, aqueles sem plano de saúde e os que possuíam 

histórico de violência e assédio no trabalho. As mulheres apresentaram menores 

pontuações nos quatro domínios do instrumento de QV. 

Os participantes com escores baixos no domínio “físico” foram os que 

possuíam histórico de assédio e no domínio psicológico, aqueles com idade inferior a 

30 anos e os que se declararam não casados.  

No domínio “relações sociais”, os menores escores foram demonstrados 

pelos indivíduos que possuíam formação superior, aqueles sem planos de saúde e 

com histórico de violência e assédio no trabalho. Aqueles participantes que obtiveram 

escores menores no domínio “meio ambiente”, não possuíam plano de saúde, tinham 

menos de cinco anos de atuação no sistema e haviam sofrido assédio no trabalho. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comparação dos resultados do estudo proporcionará um panorama de 

maior amplitude e fidedignidade da realidade por eles vivida, bem como fomentará 

aos órgãos e autoridades competentes na implantação de políticas de saúde e 

segurança do trabalhador mais eficientes e impactantes à saúde desses indivíduos. 

Considerando as características de estudos transversais que representam cortes 

temporais, sugere-se que sejam realizados outros estudos que permitam identificar 

com maior exatidão se a avaliação dos ASP sobre a sua QV apresenta variações ao 

longo de seu exercício profissional. 

Iniciativas que fortaleçam o coletivo de trabalho são ferramentas que devem 

ser encorajadas para proteção da saúde mental e física dos trabalhadores e também 

podem ser eficazes no exercício laboral dos ASP. Os indivíduos necessitam de 

espaços de discussão para que se vejam como um grupo, a fim de que encontrem 

sentido no fazer diário, pois individualmente, não conseguem encontrar sua identidade 

e consequentemente sua realização profissional. Aliado a isso, o suporte social reitera 

a importância do apoio, e da convivência com a família e amigos, pois favorecem a 

melhor percepção do modo de viver seu cotidiano. 

Os achados deste estudo sugerem a necessidade da atuação de equipe 

multiprofissional em saúde e segurança no trabalho com essa população e o 

estabelecimento de políticas e programas públicos visando redefinir o “olhar” para 

esses indivíduos, pormenorizadamente, as ASP do sexo feminino, oferecendo 

melhores condições de vida e de trabalho, em todos os aspectos, como os 

psicológicos, físicos, relações sociais e do meio ambiente. Tais medidas devem 

objetivar a garantia de níveis satisfatórios de saúde e proporcionar melhor QV.  

Percebe-se que a ausência de tais ações pode refletir não apenas em suas 

vidas, mas também na de seus familiares, nas unidades prisionais e na sociedade 

como um todo. 

 Sugere-se, por fim, estudos transversais que abordem outros aspectos que 

possam interferir na QV, e ainda a realização de estudos qualitativos que se 

aprofundem   na temática, utilizando referenciais teóricos clássicos. 

. 
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ANEXO B - Fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
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ANEXO C - Fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 
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90 
 

 

ANEXO D - WHOQOL-Bref - Versão em Português 

 

Instruções 

 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 

saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você 

não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as 

alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua 

primeira escolha. Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e 

preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando 

como como referência as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas 

duas semanas, uma questão poderia ser:  

 

 nada 
muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que 

necessita?  
1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos 

outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve 

circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo. Você deve circular o 

número 1 se você não recebeu "nada" de apoio.  

 

 nada 
muito 

pouco 
médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que 
necessita?  

1 2 3 4 5 

 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece 

a melhor resposta.  

   muito ruim ruim 
nem ruim 
nem boa 

boa 
muito 
boa 

1 
Como você avaliaria sua 

qualidade de vida? 
1 2 3 4 5 

    
muito 

insatisfeito 
insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2  
Quão satisfeito(a) você está 
com a sua saúde?  

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 

últimas duas semanas.  

    nada 
muito 
pouco 

mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 

Em que medida você acha 
que sua dor (física) impede 
você de fazer o que você 

precisa?  

1 2 3 4 5 

4 
O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 

para levar sua vida diária?  

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você aproveita a 
vida?  

1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha 
que a sua vida tem sentido?  

1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue se 

concentrar?  
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se 
sente em sua vida diária?  

1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 
barulho, poluição, 

atrativos)?  

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é 

capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

    nada 
muito 

pouco 
médio muito completamente 

10  
Você tem energia suficiente 
para seu dia-a-dia?  

1 2 3 4 5 

11  
Você é capaz de aceitar sua 
aparência física?  

1 2 3 4 5 

12  

Você tem dinheiro suficiente 

para satisfazer suas 
necessidades?  

1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para você 

estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia?  

1 2 3 4 5 

14  

Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de 
lazer?  

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a 

respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.  

 

    muito ruim ruim 
nem ruim 
nem bom 

bom 
muito 
bom 

15  
Quão bem você é capaz 

de se locomover?  
1 2 3 4 5 

    
muito 

insatisfeito 
insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

16  
Quão satisfeito(a) você 

está com o seu sono?  
1 2 3 4 5 
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17  

Quão satisfeito(a) você 

está com sua capacidade 
de desempenhar as 
atividades do seu dia-a-

dia?  

1 2 3 4 5 

18  
Quão satisfeito(a) você 
está com sua capacidade 

para o trabalho?  

1 2 3 4 5 

19  
Quão satisfeito(a) você 
está consigo mesmo?  

1 2 3 4 5 

20  

Quão satisfeito(a) você 
está com suas relações 
pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, 
colegas)?  

1 2 3 4 5 

21  

Quão satisfeito(a) você 

está com sua vida 
sexual?  

1 2 3 4 5 

22  

Quão satisfeito(a) você 
está com o apoio que 

você recebe de seus 
amigos?  

1 2 3 4 5 

23  

Quão satisfeito(a) você 

está com as condições do 
local onde mora?  

1 2 3 4 5 

24  

Quão satisfeito(a) você 

está com o seu acesso 
aos serviços de saúde?  

1 2 3 4 5 

25  

Quão satisfeito(a) você 

está com o seu meio de 
transporte?  

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas 

coisas nas últimas duas semanas.  

   nunca 
algumas 

vezes 
frequentemente 

muito 
frequentemente 

sempre 

26  

Com que 

frequência você 
tem sentimentos 
negativos tais 

como, mau humor, 
desespero, 
ansiedade, 

depressão?  

1 2 3 4 5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? .................................................  

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? ......................................  
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ANEXO E - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 



94 
 

 

APÊNDICES  

APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados dos Trabalhadores do Sistema 

Prisional 

Visto do supervisor de coleta_____________________________________ 

Entrevistador:_________________________________________________ 

Avaliação da vulnerabilidade social e em saúde dos indivíduos privados de liberdade e 

trabalhadores do sistema prisional do Estado de Goiás: um estudo multicêntrico 

INSTRUMENTO COLETA DE DADOS 

Data da Coleta ______/_____/_______ 

INICIAIS________________________ 

CRITÉRIOS ELEGIBILIDADE 

1- Qual a sua idade (em anos)?*___________________ IDADE(     ) 

2- Sexo:        (1) Masculino;          (2) Feminino;                SEXO(      ) 

3- Você aceita participa desta pesquisa? (1) Sim;   (2) Não 

se NÃO, qual motivo:  (1) medo de tirar sangue  (2) medo do  resultado   (3) não 

trabalha mais no presídio (4) medo de que colegas saibam das respostas  (5) estar  

bem  de saúde     (6)  já conhece resultado  de sorologia   (7) já fez os testes e não 

teve resultado    (8)  não quer ser  "cobaia"    (9) Tem plano de saúde    (10) Falta de 

tempo  (11) Sem motivo___________________ 

ACEITA_P( )     

 

 

MOTIVO_NAO 

(    ) 

SE A RESPOSTA FOR SIM, CONTINUE A PESQUISA  

SEÇÃO I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NO PRESÍDIO E LABORAIS   

Q.01- Cidade Presídio_________________________________ CIDAD (     ) 

Q.02- Presídio_____________________________________ PRESIDIO(     ) 

Q.03- Unidade prisional _________________________________ N_REGIST(    ) 

Q.04- Tempo de profissão como trabalhador no 

presídio________________________________ 

N_CRIME (     ) 

Q.05- Qual a sua carga horária de trabalho? (1) 24x72; (2) 8hrs/d; (3) 6hrs/d  

Q.06- Você já sofreu algum tipo de violência no trabalho?  0 sim 

1 não 

Q.07- Você já sofreu assédio no trabalho? 0 sim 

1 não 

SEÇÃO III - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Q.08- Como você se classifica em relação à sua cor/raça? 

(1) Branco;      (2) Não branca     

1 branca 

2 não branca 

Q.09- Qual o seu estado civil?  

(1) Casado(a)/união estável  

(2) Tem filhos? (0) Sim      (1) Não                

0 sim 

1 não  

Q.10- Você tem religião? 

(0) Sim     (1) Não 

0 sim 

1 não 

Q.11- Você estudou até que série (anos de estudo formal)? (1) ensino médio (2) 

superior incompleto (3) superior completo 

ESCOL(      ) 

Q.12- Você se identifica como: 

(1) Heterossexual;      (2) Homossexual;      (3) Bissexual;      (4) Transgênero 

OR_SEX (   ) 

Q.13- Qual a sua renda familiar MENSAL? _________________ RENDA(      ) 

Q.14- Tem plano de saúde? (0) Sim      (1) Não 0 sim 

1 não 

Informações importantes  

ID: TP - /__/__/___/___/ 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Prezado Senhor (a), 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Meu nome é 

Marcos André de Matos; sou professor da FEN/UFG e pesquisador responsável. Minha área 

de atuação é Epidemiologia, prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis. 

Este documento irá lhe fornecer informações importantes sobre o estudo. Por favor, leia as 

instruções abaixo atentamente e, em caso de dúvidas, esclareça-as junto à equipe, para 

decidir se participa ou não do estudo. No caso de aceitar fazer parte do mesmo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Se ainda permanecer dúvidas, você poderá entrar em contato com os 

pesquisadores listados abaixo e em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante 

nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás UFG - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) -Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação - Prédio da Reitoria, Térreo - Campus II - Goiânia-GO CEP 74001-

970 - Atendimento: dias da semana: segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 13:00 às 17:00 

horas. Telefones: (62) 3521-1215 /1076 Fax: (62)3521-1163. 

Título da pesquisa: Avaliação da vulnerabilidade social e em saúde dos indivíduos privados 

de liberdade e trabalhadores do sistema prisional do estado de Goiás: um estudo 

multicêntrico. 

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Marcos André de Matos. 

Telefone para contato: (62) 3209-6280 Ramal 

Objetivo da pesquisa: O presente estudo tem como objetivo geral realizar inquérito de saúde 

dos trabalhadores do Sistema Penitenciário do Estado de Goiás, com vistas ao atendimento 

das necessidades de saúde desses indivíduos em atendimento a política de Saúde do 

Trabalhador Penitenciário. 

Condução do estudo: Você será orientado (a) sobre a importância, objetivos, riscos e 

benefícios da participação neste estudo. Seu nome não será divulgado, mantendo assim o 

seu anonimato. Você terá garantia de sigilo e direito de retirar seu consentimento a qualquer 

tempo, sem nenhum prejuízo à continuidade da pesquisa. O projeto de pesquisa possui várias 

etapas, sendo que você poderá participar de quantas etapas tiver interesse, sem nenhum 

prejuízo para você e sua segurança física e/ou saúde. 

Etapa 1: Inicialmente, sua participação será única, por um período aproximado de 1 hora, no 

qual conversaremos sobre o tema em questão. Pedimos sua autorização para que responda 
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ao instrumento de coleta de dados contendo perguntas sobre características 

sociodemográficas, condições de saúde em geral e comportamentos de risco para as 

infecções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, hepatites A B e C, sífilis, HTLV e 

tuberculose. Em caso de dúvida no preenchimento do instrumento, o entrevistador 

permanecerá ao seu lado para os devidos esclarecimentos. Após a coleta de dados, você 

será convidado para participar das ações educativas de prevenção e controle das doenças 

de transmissão sexual. Ainda, serão coletados 10 ml de sangue por veia periférica para a 

realização dos testes rápidos e sorológicos para as infecções pelo HIV, hepatites A, B e C e 

Sífilis e tuberculose. 

Etapa 2: Em seguida, se você ainda não foi vacinado contra hepatite B, e quiser ser vacinada, 

poderá receber a vacina contra hepatite B, que será dada em três doses, sendo uma no dia 

da entrevista, e as subsequentes serão agendadas com você, considerando os intervalos 

necessários entre as doses. Você tem toda a liberdade de aceitar ou não ser vacinado. Além 

disto, aproximadamente dois meses após a última dose da vacina teremos que coletar mais 

um pouco de sangue para saber se a vacina “pegou”. Caso não tenha “pegado” ofereceremos 

novas doses da vacina, conforme a recomendação do Ministério da Saúde do Brasil. 

Etapa 3: Se você for detectado positivo para sífilis, e quiser ser tratado, poderá receber o 

tratamento, que será dada em duas doses, utilizando o esquema de tratamento do Ministério 

da Saúde (no músculo dorso e/ou ventroglúteo). Após três meses teremos que coletar mais 

um pouco de sangue para saber se o tratamento foi eficaz. Caso não tenha “pegado” 

ofereceremos novas doses de medicamento, conforme a recomendação do Ministério da 

Saúde do Brasil. 

Etapa 4: Você ainda será convidado para receber ações educativas, sobre prevenção e 

controle de infecções de transmissão sexual, e após uma semana irá responder um 

questionário. Caso não tenha adquirido conhecimento ofereceremos outras atividades de 

educação em saúde. 

Etapa 5: Em outro momento, se quiser, você também pode participar de uma roda de conversa 

bem descontraída e interativa para discutirmos sexualidade, masculinidade e prevenção de 

infecções sexualmente transmissíveis. 

Etapa 6: Você também pode ser selecionado para ser acompanhado por dez anos para 

avaliação dessas infecções. Se você concordar em participar, a cada seis meses, serão 

testados para essas infecções e receberá o resultado e tratamento indicado. Se após a 

realização dos exames, ainda restar algum “sangue” (soro), esse permanecerá congelado, 

podendo ser utilizado em futuras pesquisas com outros agentes infecciosos ou para detectar 

novas doenças, mediante a sua autorização e aprovação do(s) novo(s) projeto(s) pelo CEP 

da UFG e, quando for o caso, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

(   ) Declaro ciência de que meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados e/ou 

biorrepositórios ou biobancos. 

 (   ) Declaro ciência de que meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados e/ou biorrepositórios 

ou biobancos; 

Riscos: Os riscos da sua participação no estudo referem-se à punção de uma veia do seu 

braço, como a que você faz, quando precisa fazer outros exames laboratoriais que 
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necessitam de sangue para sua realização. Todos os materiais nos testes rápidos e 

sorológicos, e vacinação serão estéreis e descartáveis. Ainda, os profissionais que irão 

realizar os testes rápidos e sorológicos, vacinar, e avaliação emocional seguirão as 

recomendações da Coordenação de IST/HIV/Aids, Hepatites Virais e Tuberculose do 

Ministério da Saúde e ainda, da Sociedade Brasileira de Psicologia. 

Benefícios: Os benefícios indiretos com a participação neste estudo incluem o conhecimento 

sobre as IST/HIV/Aids, tuberculose e saúde em geral dos trabalhadores do sistema 

penitenciário do Estado de Goiás, o que fornecerá informações que serão valiosas na 

elaboração de medidas educativas-preventivas que contribuirão para a melhoria da qualidade 

de vida dessa população. Além disso, por meio da vacina contra hepatite B, você poderá ficar 

protegido contra essa doença de grande impacto do trabalhador. Ainda, vocês serão 

submetidos a tratamento e acompanhamento imediatos caso o teste rápido e sorológico seja 

positivo para alguma das infecções. Por meio da Educação em Saúde vocês receberão 

informações podendo esclarecer dúvidas com relação à sua saúde em geral e caso 

necessário, receber tratamento psicológico. 

Confidencialidade e período de participação: Sua participação se dará no período da 

entrevista, nos testes rápidos e sorológicos, vacinação e atividades educativas. Se você 

consentir em participar do mesmo, as informações obtidas serão registradas em formulário 

próprio e serão mantidas em maior sigilo por todo o período. Portanto, seu nome não constará 

nos formulários, registros ou publicações. Ainda, você tem liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer tempo. 

Nome e Assinatura do pesquisador:__________________________________ 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu,_____________________________________________________________,RG/CPF/ 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo, sob a responsabilidade do Prof. Dr. 

Marcos André de Matos como sujeito voluntário. Fui devidamente informado e esclarecido 

pelo pesquisador  ___________                                              sobre a pesquisa, as várias 

etapas da investigação, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção 

de meu acompanhamento/ assistência/ tratamento. 

Assim sendo, autorizo minha participação na (s) etapa (s) da pesquisa:  

( ) Etapa 1 

( ) Etapa 2 

( ) Etapa 3 

( ) Etapa 4  

( ) Etapa 5  

( ) Etapa 6 

 

Local e data ____________________________________________________ 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 
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Assinatura Dactiloscópica: 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar. Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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APÊNCIDE C – Artigo Científico 

 

Fatores associados à qualidade de vida de agentes de segurança prisional, 

Goiânia, Brasil 

Quality of life of prison security agents, Goiania, Brazil 

 

Abstract 

OBJECTIVE: To analyze the QOL of ASP in the Midwest Region of Brazil and 

associated factors. METHOD: Analytical cross-sectional study with ASP that 

responded to the WHOQOL-Bref instrument. Descriptive, bivariate analysis and 

multiple linear regression were Performed to describe and measure QOL. RESULTS: 

Most reported a global QOL of 73.2 ± 17.7 and satisfaction with the health status of 

68.6 ± 20.4. The best perceived domain was the "social relations" (75.0 ± 17.1) and 

the most impaired was the "environment" (59.9 ± 14.9). After adjustment, the factors 

associated with the physical domain were female sex and no history of harassment; to 

the psychological, female sex, without a companion and without a history of violence. 

In the field of social relations, female gender, time of profession, having a higher level, 

without health plan and without history of violence at work; In the environment, female 

sex, time of profession, no health plan and no history of harassment at work. 

CONCLUSION: Individuals without a history of violence or harassment at work had 

better QOL. It emphasizes the need for public policies that prevent the illness resulting 

from violence and labor harassment. 

 

Key words: Prisons; Quality of Life; Occupational Health. 

 

INTRODUÇÃO 

Os Agentes de Segurança Prisional (ASP) custodiam indivíduos privados de 

liberdade, e são os responsáveis pelo zelo e segurança das pessoas e do patrimônio, 

pelo cumprimento das leis e regulamentos, e controle de acesso e escolta de cargas 

e pessoas, em áreas livres e restritas nos presídios, mantendo a comunicação com 

responsáveis hierárquicos em caso de irregularidades.1 

As condições de trabalho dos ASP, insegurança, superlotação e rebeliões nos 

presídios, os expõem a riscos psicossociais e físicos que podem afetar o processo de 
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trabalho, ocasionando sobrecarga nos membros da equipe comprometendo a 

segurança dos trabalhadores, além de afetar sua percepção de qualidade de vida 

(QV) predispondo ao  adoecimento psíquico com a ocorrência de depressão e de 

sintomas relacionados aos Transtornos Mentais Comuns (TCM), como irritabilidade, 

distúrbios do sono, além de cefaleia, fadiga e tristeza até ao uso de substâncias 

psicoativas, em destaque, o álcool.2–7 

Não foram encontrados estudos sobre QV em ASP na literatura. Foram 

realizados dois nacionais com abordagens similares. O primeiro, foi um estudo 

realizado no Sul do Brasil que identificou alguns fatores da organização do trabalho 

que podem levar ao prazer ou ao sofrimento psíquico, como: desmotivação, falta de 

reconhecimento e condições de trabalho inadequadas levando a frustração e afetar a 

percepção da QV.8 O outro estudo, foi realizado com policiais militares na Região 

Sudeste do Brasil e identificou que os participantes têm uma boa avaliação da 

percepção de saúde e QV.9 

Portanto, há poucas informações sobre as características sociodemográficas 

e laborais dos APS que podem estar associadas à qualidade de vida dessa população. 

Estes aspectos são fundamentais para o direcionamento de políticas públicas que 

visem atender esse grupo de trabalhadores, permitindo estratégias mais assertivas. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar os fatores relacionados à 

qualidade de vida (QV) dos agentes de segurança prisional. 

 

MÉTODO 

Estudo de corte transversal, analítico, conduzido em um grande complexo 

prisional  na Região Centro-Oeste do Brasil, que é composto por cinco 

estabelecimentos prisionais, a saber, penitenciaria masculina que custodia 

condenados no regime fechado; colônia agrícola, que abriga condenados do sexo 

masculino no regime semiaberto, casa de prisão provisória que abriga  provisórios de 

ambos os sexos, penitenciaria feminina destinada às mulheres condenadas no regime 

fechado e unidade de segurança máxima, que abriga indivíduos do sexo masculino 

provisórios e condenados. 

O presente estudo está inserido em uma pesquisa matriz intitulada “Avaliação 

da vulnerabilidade social e em saúde dos IPL e agentes do sistema prisional do Estado 

de Goiás: um estudo multicêntrico”, no qual, um dos objetivos foi conhecer o status 

imunológico da hepatite B dos agentes de segurança prisional. Foram incluídos todos 
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os agentes maiores de 18 anos, pertencentes aos cinco estabelecimentos citados 

acima.  Servidores que se encontravam afastados do serviço ou cumprindo outras 

licenças foram excluídos do estudo (n=30), bem como os que referiram já conhecer 

os resultados dos testes imunológicos (n=10). 

A abordagem ao trabalhador ocorreu a partir da apresentação do pesquisador 

que, em seguida, informava o objetivo da pesquisa; os que concordaram formalmente, 

respondiam à entrevista durante o período de trabalho, em local privativo, com total 

garantia de sigilo das informações. A coleta de dados foi realizada no período de 

novembro de 2017 a julho de 2018, por meio de entrevista estruturada para responder 

a um questionário com dados sociodemográficos e laborais aplicado por enfermeiros 

treinados e aplicação do WHOQOL-Bref, auto administrado, para avaliação da QV. 

As características sociodemográficas e laborais foram construídas com base 

no conhecimento prévio sobre a população: < 30 anos=0 /  30=1; sexo: masculino=0 

/ feminino=1; cor/raça: branca=0 / não branca=1; companheiro(a): sim=0 / não=1; tem 

filhos: sim=0 / não=1; possui ensino superior: sim=0 / não=1; tem religião: sim=0 / 

não=1; orientação sexual; heterossexual=0 / homossexual=1 / bissexual=2 / 

transgênero=3; tem plano de saúde; sim=0 / não=1; tempo de profissão: < 5 anos=1 / 

 5 anos=2; regime de trabalho: 24/72 horas=1 / 8 horas diárias=2 / 6 horas diárias=3; 

história de violência no trabalho: sim=0 / não=1; história de assédio no trabalho: sim=0 

/ não=1. 

O instrumento da WHOQOL- Bref avalia a QV e possui 26 questões. Dois 

itens são examinados separadamente: a questão um, trata da avaliação geral de QV 

e a questão dois da satisfação com estado de saúde. As demais 24 questões 

constituem os quatro domínios: “físico” (composto por sete questões), “psicológico” 

(seis questões), “relações sociais” (três questões) e “meio ambiente” (composto por 

oito questões). As respostas seguem uma escala tipo Likert (pontuação de 1 a 5). Os 

escores obtidos em cada domínio forma transformados em valores de 0 a 100, sendo 

que, quanto mais elevada a pontuação obtida, melhor é a percepção que o indivíduo 

tem acerca de sua QV.10–12  

Os dados foram analisados no programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS) versão 23.0. Para as questões um (avaliação geral de qualidade de 

vida) e dois (satisfação com estado de saúde), bem como para os domínios da 

qualidade de vida (WHOQOL-Bref), calculou-se média, mediana e desvio padrão, 

intervalo 95% de confiança (IC95%) das médias. Os desfechos do presente estudo 
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foram os escores nos domínios “físico”, “psicológico”, “relações sociais” e “meio 

ambiente”. Foram considerados estatisticamente significantes quando o valor de p foi 

menor que 0,05. Para analisar a diferença das médias nos domínios da QV entre cada 

estrato das variáveis investigadas utilizou-se o teste t-Student e ANOVA, quando 

apropriado. Foram realizados testes de colinearidade: tolerância e Fator de Inflação 

da Variância.  

Os casos com mais de 20% de questões não respondidas (n=2) no 

instrumento WHOQOL-Bref foram excluídos conforme recomendação da WHOQOL 

Group (1996).10 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Humana e Animal da Universidade Federal de Goiás, sob Protocolo nº 

2.500.582/2017. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido antes de qualquer procedimento do estudo. 

 

RESULTADOS 

O total de participantes no estudo foi de 269, sendo a recusa de 9,7%. A 

maioria dos participantes era do sexo masculino, tinha 30 anos de idade ou mais, 

ensino superior, possuía companheiro(a), tinha plano de saúde, possuía menos de 

cinco anos de atuação profissional, atuava em  regime de trabalho de 24 horas por 72 

horas de descanso (24/72),  e vários  reportaram  história de violência 19,3% e assédio 

(16,5%) no trabalho (Tabela 1). 

Os escores nas duas questões iniciais do WHOQOL-Bref (percepção sobre 

sua QV global e satisfação com a saúde) estão apresentados na Tabela 2, onde se 

observa que o da QV global foi superior. 

Nos domínios da QV (Tabela 3), o menor escore foi no “meio ambiente" 

(59,9±14,9). 

A Tabela 4 apresenta os resultados da análise univariada dos fatores 

potencialmente associados à QV dos agentes de segurança prisional. 

Na Tabela 5 estão apresentados os fatores associados aos domínios do 

WHOQOL-Bref. As variáveis sexo e história de assédio no trabalho permaneceram 

associadas à QV no domínio “físico”. Os participantes do sexo feminino e sem 

companheiro apresentaram associação negativa com a QV no domínio “psicológico”; 

já, os indivíduos sem história de violência no trabalho apresentaram associação 

positiva no mesmo domínio. Ser mulher e não ter plano de saúde estiveram 
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negativamente associados à QV nos domínios das “relações sociais” e “meio 

ambiente”. O tempo de profissão, escolaridade superior e não ter história de violência 

apresentaram melhor avaliação da QV no domínio das “relações sociais”. Indivíduos 

com tempo de profissão maior que cinco anos e sem história de assédio no trabalho 

apresentaram associação positiva com a QV no domínio do “meio ambiente”. 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo analisou a QV dos agentes de segurança prisional de um 

complexo prisional da Região Centro-Oeste do Brasil, em que a maioria era homem, 

com idade entre 30 anos ou mais, possuía nível superior, tinha companheiro(a) e sem 

filhos. A maioria dos participantes possuía menos de cinco anos atuação na profissão 

e trabalhavam em turnos. Histórico de violência e assédio no trabalho foram 

reportados. 

Os escores dos domínios “físico” (que compreendem os aspectos de dor 

física, tratamento médico, energia, locomoção, sono, capacidade de desempenhar as 

atividades diárias e para o trabalho), “psicológico” (formado por aspectos de 

autoestima, imagem corporal e aparência , sentimentos negativos e positivos,  bem 

como capacidade para aprender e se concentrar) e “social” (composto por aspectos 

de satisfação com as relações pessoais, vida sexual e apoio social e apoio dos 

familiares, amigos e colegas de trabalho) foram melhor pontuados. Por outro lado, no 

domínio “meio ambiente”, abrangendo aspectos relacionados a segurança física, 

lazer, recursos financeiros, informações, ambiente de trabalho, serviços de saúde e 

meio de transporte, foram apresentados escores significativamente inferiores aos 

demais, resultado similar encontrado em outro estudo de QV realizado com policiais 

militares.9,13 

Esses resultados podem ser devidos à localização do complexo na região 

metropolitana da Capital, em que o tempo gasto no transporte, a falta de segurança 

física e proteção para os ASP, bem como o custo de vida elevado prejudicam a 

avaliação da qualidade de vida. São necessárias ações de proteção à saúde do 

trabalhador que demandam intervenções no nível macroestrutural, de modo a reduzir 

os riscos de adoecimento.14,15 

O fato de as mulheres referirem pior QV em relação aos homens nos quatro 

domínios do WHOQOL-Bref pode ser estar ligado a aspectos relacionados ao papel 

histórico-cultural da mulher, configurado por jornada múltipla de trabalho, 
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responsabilidade pelo sustento financeiro do lar, menores salários e discriminação por 

questões de gênero, dentre outras fragilidades psíquicas.16 

No tocante à idade dos participantes, os que possuem menos de 30 anos 

apresentaram escores menores no domínio “psicológico”, provavelmente pela 

inexperiência com o tipo de trabalho, estratégias de enfrentamento utilizadas, 

sentimento de insegurança e ameaça em relação ao colega mais experiente, 

aumentando a competitividade pelo posto de trabalho e afetando sua estabilidade 

emocional.17 

Já os participantes com 30 anos de idade ou mais obteve escores mais baixos 

no modo como perceberam a QV global e o estado de saúde geral, fato que pode ser 

justificado pela dessensibilização causada pelo tempo dedicado à carreira e ao 

trabalho desgastante, muitos acostumados ao ambiente violento, tendo a sua 

subjetividade minada aos poucos, tornando-os frios, rígidos e distantes, tanto consigo 

quanto em relação ao outro.18 

Em relação à formação, os indivíduos que não possuíam escolaridade 

superior obtiveram melhor escore médio no domínio “relações sociais”, sugerindo que 

as exigências do mercado de trabalho e a necessidade crescente de qualificação 

podem interferir nas interfaces sociais dos indivíduos, tanto no lar, quanto na 

sociedade e prejudicar a percepção do indivíduo sobre aspectos de sua QV.19 

Não ter companheiro foi uma característica que piora a percepção do ASP 

quanto ao domínio “psicológico”. Podemos inferir que a função do suporte social na 

vida dos indivíduos, da família e dos amigos exerce um papel de destaque no modo 

como estes vivem e se inter-relacionam. Um estudo com ASP no nordeste brasileiro 

investigou os fatores de processo de trabalho e saúde mental, e revelou que o estado 

civil pode servir como preditor no processo saúde-doença, salvaguardando a saúde 

psíquica, pois permite ao indivíduo sentir-se acolhido e apoiado em momentos de 

dificuldades ou a tensões.20 

Participantes sem possuíam plano de saúde obtiveram piores escores nos 

domínios “relações sociais” e “meio ambiente” com significância estatística. A crise 

financeira no País nos últimos anos e a remuneração base de R$ 2.847,23, oferecida 

no último concurso pelo Estado, podem ter contribuído para fragilidade no orçamento 

desses trabalhadores, levando-os a realizarem “bicos” para o sustento familiar ou a 

renunciarem o plano de saúde particular.21–23 
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Baixos escores também foram observados no mesmo domínio com os 

participantes que possuíam menos de cinco anos de atuação, provavelmente pelas 

questões ambientais no lar, pela falta de recursos financeiros e pela dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde, bem como de poucas oportunidades de 

recreação/lazer e, principalmente, por se sentirem ameaçados em sua segurança 

física e proteção. Krauss (2018)24, fazendo uma referência ao medo líquido, seguindo 

Zygmunt Bauman, menciona a distinção entre segurança e proteção. A primeira seria 

uma condição interna, similar à estabilidade, enquanto a segunda é externa e pode 

ser vista no número de câmeras instaladas em estabelecimentos, coletes à prova de 

balas, armas e senhas. O medo sob o aspecto líquido não possui forma definida, pode 

estar em qualquer lugar e atacar a qualquer momento. 

Algumas características foram associadas à QV tais como não ter histórico de 

violência ou assédio no trabalho. Os indivíduos sem história de violência laboral 

apresentaram melhor QV nos domínios “psicológico” e “relações sociais”, em relação 

àqueles que a vivenciaram. Por outro lado, Barcinski, Altenbernd e Campani (2014)25 

relataram que a violência é uma preocupação constante das profissionais e ocasiona 

dificuldades para dormir e isolamento social. Foi evidenciado num estudo de Santiago 

et al. (2016)18, que a ocorrência constante e costumeira de violência no ambiente 

prisional, pode ser a causadora de dessensibilização e frieza em si e em relação ao 

outro. 

A violência é um tema frequentemente associado às características das 

relações em instituições prisionais. Em uma revisão teórica sobre a condição 

psicossocial do ASP, ficou evidenciado que a violência esteve como pano de fundo 

na maioria dos estudos analisados e que os ASP podem ser vítimas de lesões fatais 

e não fatais dela decorrentes.26,27 

No presente estudo, os indivíduos sem história de assédio no trabalho 

apresentaram melhor QV em relação aos que a relataram. Em contrapartida, nos 

domínios “físico” e “meio ambiente”, as diferenças foram estatisticamente 

significantes, o que nos leva a inferir que alguns fatores como, a desconfiança entre 

pares, medo e isolamento podem levar a prejuízos nas relações intra e extramuros, 

insegurança de si e de sua família.18 
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CONCLUSÕES 

A maioria dos agentes de segurança prisional era homens, com idade entre 

30 anos ou mais, possuía nível superior, tinha companheiro(a) e sem filhos; possuía 

menos de cinco anos atuação na profissão e trabalhavam em turnos.  

A menor média na percepção de QV esteve ligada ao domínio “meio 

ambiente” e pode estar menor percebida nos aspectos de segurança física e proteção, 

ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais, oportunidades de 

adquirir novas informações e habilidades, participação e oportunidades de recreação 

e lazer, ambiente físico e transporte. 

As avaliações de QV dos domínios relacionaram-se com sexo feminino, não 

ter companheiro, tempo de profissão menor que cinco anos, nível de escolaridade 

superior, plano de saúde, história de violência e assédio no trabalho, os quais podem 

afetar diretamente a QV dessas pessoas. 

Os históricos relatados de violência e assédio no trabalho nos quatro domínios 

de QV reforçam a necessidade urgente de reflexão e intervenção por parte das 

autoridades no tocante à recriminação de tais atos, exercida por parte de superiores, 

pares ou IPL, assim como a ações preventivas e corretivas com vistas a sua não 

ocorrência; o fortalecimento do coletivo do trabalho constitui-se em fator 

preponderante para transformação dos ambientes de trabalho.  

Ressalta-se que tais temas também são de interesse da sociedade, porque a 

Previdência Social subsidia benefícios para os trabalhadores afetados ou seus 

dependentes, seja em forma de auxílios (doença, acidentário), aposentadoria por 

invalidez, ou até pensão por morte). Além de parte da força de trabalho produtiva ser 

reduzida, não se pode desconsiderar as possíveis perdas familiares e sociais que o 

adoecimento resultante da violência e do assédio podem demandar. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas e laborais de agentes de segurança 

prisional (n=269), em um complexo prisional da Região Centro-Oeste do Brasil. 

Goiânia-GO, 2018-2019 

Variáveis n % 

Sexo   

  masculino 202 75,1 
  feminino 67 24,9 

Idade em anos   
  <30 102 37,9 
  ≥30 167 62,1 

Cor / raça   
  branca 75 28,1 

  não branca 192 71,9 
Casado ou união consensual   
  sim 147 54,6 

  não 122 45,4 
Tem filhos   

  sim 121 45,0 
  não 148 55,0 
Ensino superior   

  sim 189 70,5 
  não 79 29,5 

Religião   
  sim 228 85,1 
  não 40 14,9 

Orientação sexual   
  heterossexual 262 97,4 

  homossexual 7 2,6 
Plano de saúde   
  sim 160 59,5 

  não 109 40,5 
Tempo de profissão (anos)   

  < 5 anos 224 83,3 
  ≥ 5 anos 45 16,7 
Carga horária de trabalho   

  24/72 horas 204 75,8 
  8 horas diárias 55 20,4 

  6 horas diárias 10 3,7 
História de violência no trabalho   
  sim 52 19,3 

  não 217 80,7 
História de assédio no trabalho   

  sim 44 16,5 
  não 223 83,5 
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Tabela 2. Escores de cada uma das questões gerais de QV de agentes de 

segurança prisional (n=269), em um complexo prisional da Região Centro-Oeste do 

Brasil. Goiânia-GO, 2018-2019 

Questões gerais Mínimo Máximo Média 
Desvio-

Padrão 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Qualidade de vida global 0,0 100,0 73,3 17,7 71,1-75,4 

Satisfação com a saúde 0,0 100,0 68,8 20,4 66,2-71,1 

 

 

Tabela 3. Escores dos domínios de qualidade de vida de agentes de segurança 

prisional (n=269), em um complexo prisional da Região Centro-Oeste do Brasil. 

Goiânia-GO, 2018-2019 

Domínios Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Intervalo de 

Confiança 

95% 

Coeficiente 

de 

Cronbach 

Físico 32,1 100,0 74,5 14,1 72,8-76,2 0,784 

Psicológico 29,1 100,0 74,9 13,1 73,2-76,4 0,726 

Relações sociais  0,0 100,0 75,0 17,1 73,0-77,0 0,689 

Meio ambiente 18,8 93,8 59,9 14,9 58,0-61,5 0,761 
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Tabela 4. Fatores potencialmente associados à QV de agentes de segurança prisional dos agentes de segurança prisional 

(n=269), em um complexo prisional da Região Centro-Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 2018-2019 

Variáveis 

  
Domínio 

Físico 
 

Domínio 

Psicológico 
 

Domínio Relações 

Sociais 
 

Domínio Meio 

Ambiente 

  Média 
Desvio 

padrão 
p-valor  Média 

Desvio 

padrão 
p-valor  Média 

Desvio 

padrão 
p-valor  Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 

Sexo                   

masculino   76,3 13,8 0,001  76,1 12,7 0,004  76,7 16,7 0,011  60,9 14,3 0,023 

feminino   69,4 14,0 -  70,8 14,2 -  70,5 18,0 -  56,1 16,1 - 

Idade                  

< 30 anos   75,1 13,0 0,650  72,7 13,5 0,041  75,2 16,2 0,986  58,6 14,3 0,315 

≥ 30 anos   74,3 14,9 -  76,1 13,0 -  75,1 17,8 -  60,4 15,2 - 

Cor / raça                   

branca   75,0 12,8 0,822  75,6 10,7 0,450  76,2 12,9 0,455  62,0 12,0 0,082 

não branca   74,5 14,7 -  74,4 14,2 -  74,7 18,7 -  58,8 15,9 - 

Companheiro(a) 

sim   74,5 14,4 0,938  76,7 11,6 0,012  76,6 16,5 0,137  61,1 14,8 0,101 

não   74,7 13,9 -  72,5 14,8 -  73,4 17,8 -  58,1 14,9 - 

Possui filhos 

sim   74,0 15,2 0,554  76,1 13,3 0,146  75,5 16,5 0,768  61,1 15,5 0,183 

não   75,1 13,3 -  73,7 13,2 -  74,9 17,8 -  58,6 14,3 - 

Possui nível superior 

sim   74,2 13,7 0,440  74,3 13,3 0,289  73,4 17,0 0,006  60,1 14,4 0,656 

não   75,7 15,4 -  76,2 12,9 -  79,6 16,9 -  59,1 16,1 - 
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Tabela 4. (Continuação) Fatores potencialmente associados à QV de agentes de segurança prisional dos agentes de segurança 

prisional (n=269), em um complexo prisional da Região Centro-Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 2018-2019 

Variáveis 

  
Domínio  

Físico 
 
Domínio  

Psicológico 
 
Domínio Relações 

Sociais 
 
Domínio Meio 

Ambiente 

  Média 
Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 
 Média 

Desvio 

padrão 

p-

valor 

Religião                  

  não   75,3 15,5 0,749  73,0 16,7 0,452  73,5 18,6 0,509  59,9 15,3 0,911 

  sim   74,5 14,0 -  75,1 12,6 -  75,5 17,0 -  59,6 14,9 - 

Orientação sexual 

  heterossexual   74,7 14,2 0,550  75,0 13,3 0,161  75,3 17,3 0,446  59,8 14,9 0,701 

  homossexual   71,4 14,0 -  67,9 9,5 -  70,2 15,1 -  57,6 15,0 - 

Plano de saúde 

  sim   74,2 13,7 0,551  75,7 12,6 0,197  76,9 15,3 0,045  62,6 13,9 0,000 

  não   75,2 14,9 -  73,5 14,1 -  72,6 19,4 -  55,4 15,3 - 

Tempo de profissão 

  < 5 anos   75,0 13,9 0,237  74,7 13,1 0,888  74,5 16,9 0,160  58,7 14,6 0,010 

  ≥ 5 anos   72,3 15,5 -  75,1 14,2 -  78,4 18,4 -  64,9 15,4 - 

Carga horária de trabalho 

  24/72 horas   75,0 14,0 0,642  75,0 13,1 0,656  74,4 17,6 0,421  59,6 14,5 0,408 

  8 horas diárias   73,0 14,9 -  73,7 13,3 -  77,7 16,4 -  60,0 16,3 - 

  6 horas diárias    74,9 12,6 -  77,5 16,4 -  76,7 12,3 -  61,6 17,1 - 

História de violência no trabalho 

  sim   72,4 14,8 0,219  71,6 14,5 0,053  70,8 15,9 0,044  57,5 13,4 0,235 

  não   75,1 14,0 -  75,6 12,9 -  76,2 17,4 -  60,3 15,2 - 

História de assédio no trabalho 

 sim   69,30 16,5 0,021  71,7 13,0 0,097  69,2 16,2 0,014  54,8 14,3 0,016 

 não   75,58 13,5 -  75,3 13,3 -  76,2 17,2 -  60,7 14,9  
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Tabela 5. Fatores associados aos domínios do WHOQOL-Bref de agentes de segurança prisional (n=269), em um complexo 

prisional da Região Centro-Oeste do Brasil. Goiânia-GO, 2018-2019  

a Ajustado por: idade em anos. b Ajustado por: idade em anos, filhos, orientação sexual, plano de saúde, história de assédio. c Ajustado por: idade em anos; 

companheiro, história de assédio. d Ajustado por: idade em anos, companheiro, filhos. 

Variáveis 

Domínio Físicoa 

R2=0,068 

Domínio Psicológicob 

R2=0,068 

Domínio Relações Sociaisc 

R2=0,097 

Domínio Meio Ambiented 

R2=0,100 

B IC95% 
p-

valor 
 B IC95% 

p-

valor 
 B IC95% 

p-

valor 
B IC95% 

p-

valor 

Sexo feminino -6,57 -10,41; -2,73 0,001  -5,25 -8,89; -1,62 0,005  -6,13 -10,76; -1,51 0,010 -4,10 -8,08; -0,12 0,044 

Sem companheiro(a)     -3,81 -6,96; -0,67 0,018   -   -  

Tempo de profissão em anos  -    -   0,04 0,00; 0,07 0,050 0,03 0,00; 0,07 0,038 

Possui nível superior  -    -   6,26 1,82; 10,69 0,006  -  

Sem plano de saúde  -    -   -3,58 -7,80; 0,64 0,096 -6,02 -9,63; -2,41 0,001 

Sem história de violência no 

trabalho 
 -   3,55 0,41; 6,69 0,027  5,50 1,39; 9,62 0,009  -  

Sem história de assédio no 

trabalho 
5,91 1,45; 10,38 0,010   -    -  4,46 0,61; 8,32 0,023 
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