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RESUMO 

Introdução: O trabalho em presídios é considerado pela Organização Internacional do Trabalho 

como a segunda profissão mais perigosa do mundo, ficando atrás apenas dos mineradores. Os 

agentes prisionais, em geral, encontram-se em sobrecarga de trabalho que pode desencadear 

problemas de saúde relacionadas a atividade laboral. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida dos 

agentes prisionais de uma penitenciária localizada no estado de Alagoas. Metodologia: Trata-

se de uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa realizada através da aplicação de 

questionário. De um total de 60 agentes que fazem parte da equipe de policiais penais em 

atividade na penitenciária escolhida como cenário da pesquisa, 22 agentes se dispuseram a 

participar do estudo. Resultado e discussão: A faixa etária de maior representatividade entre os 

agentes foi entre 30 e 50 anos com 81,70%, 63,59% são casados ou tem união estável e 95,30% 

possui escolaridade de nível superior completo e incompleto. 95,40% exercem a função há mais 

de 10 anos, 81,80% possuem carga horária semanal de trabalho acima de 40 horas e 86,18% 

afirma fazer horas extras, 91,00% dos sujeitos alegaram sentir-se motivados para o trabalho. 

Conclusão: Na realização dessa pesquisa, foi possível constatar, que há boa qualidade de vida 

dos policiais penais participantes desse estudo, o que não condiz com os resultados de trabalhos, 

já realizados em outros estados brasileiros.  

Descritores: Saúde do trabalhador. Prisões. Recursos humanos. Qualidade de vida. 

ABSTRACT 

Quality of life of the criminal police in an penitentiary of the state of Alagoas. Summary. 

Introduction: The work in prisons is considered by the International Labour Organization as the 

second most dangerous occupation in the world, getting behind only the miners. Prison agents, 

in general, are in work overload which can trigger health problems related to labour activity. 

Objective: to evaluate the quality of life of prison officers in a penitentiary located in the state 

of Alagoas. Methodology: this is a descriptive, quantitative approach research conducted 

through questionnaires. Twenty-two agents were willing to participate in the study of a total of 



60 agents who are part of the criminal police in the penitentiary chosen as the scenario for the 

research. Result and discussion: The age group with the largest representative a among the 

agents was between 30 and 50 years old with 81.70%, 63.59% are married or hade a stable 

union and 95.30% have complete and incomplete higher education. 95.40% have worked for 

more than 10 years, 81.80% have weekly hours of work over 40 hours and 86.18% claims to 

do overtime, 91.00% of the subjects claimed to feel motivated to work. Conclusion: By 

conducting this research, it was possible to verify that there is good quality of life of the criminal 

police participating in this study, which does not match the results of studies already performed 

in other Brazilian states. 

Keywords: Occupacional health. Prisons. Human resources. Quality of life. 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho em presídios é considerado pela Organização Internacional do Trabalho (1), 

como a segunda profissão mais perigosa do mundo, ficando atrás apenas dos mineradores. A 

profissão de agente de segurança prisional, também chamado de: carcereiro, guarda de preso, 

agente, carcerário, penitenciário ou prisional, conforme o Estado da Federação e mais 

recentemente como polícia penal (2), é uma das profissões mais antigas do mundo, cuja 

finalidade é guardar, vigiar e custodiar presos. 

A população carcerária no Brasil, em 2016, consistia em 726.712 pessoas privadas de 

liberdade segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (3), um 

número representativo visto que, de acordo com a contagem, recenseada e estimada pelo IBGE 

(4), a população brasileira no mesmo ano era de aproximadamente 2.015.702.000 habitantes, na 

região Nordeste, 56.915.936, em Alagoas, 3.358.963 e em Maceió 1.021.709 habitantes. 

O levantamento realizado pelo INFOPEN 2017, com base nos dados 2016, estima que 

para atender toda essa população carcerária existiam 105.215 profissionais em atividade no 

sistema prisional de todo o país. Mas quando esses números são analisados, o cargo de agente 

penitenciário ou de agente de cadeia pública, fica em torno de 78.163 profissionais para 

supervisionar de 726.712 presos, o que dá uma média de 9,3 presos por agente.  

A situação acima mencionada contraria a determinação da Resolução n° 1/2009, que 

estabelece uma proporção mínima de 5 detentos para cada agente penitenciário (5). Na 

penitenciária pesquisada, existe uma média 10,39 presos por agente prisional (6), o que pode 

acarretar sobrecarga de trabalho e problemas de saúde relacionados a atividade laboral. 

Um exemplo são as doenças relacionadas ao trabalho que se referem a um conjunto de 

danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou 



agravados por fatores de risco presentes nos locais de trabalho. Nesta acepção, Brasil (7) 

“considera a saúde e a doença como processos dinâmicos, estreitamente articulados com os 

modos de desenvolvimento produtivo da humanidade em determinado momento histórico”. 

Assim pode-se afirmar que: 

O trabalho está entre os determinantes e condicionantes da saúde sendo 

fundamental conhecer as condições, os riscos e agravos na perspectiva de 

quem o vivencia, para dispor de elementos que possibilitem a discussão dos 

problemas encontrados e a busca coletiva de soluções, com a participação 

ativa do trabalhador junto com a macrogestão. Dessa forma, haverá 

possibilidades concretas de promoção da qualidade de vida no trabalho. (8) 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira (9), a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação; em relação aos direitos do trabalhador a Constituição cita a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança.  

Desta maneira, “a qualidade de vida do trabalhador deve levar em consideração além 

das condições físicas, também um conjunto de condições psicológicas e sociais do ambiente de 

trabalho”.(10)  

Acredita-se que a saúde do trabalhador pode ser amplamente influenciada pela sua 

condição de trabalho, e que a atividade laboral em presídios contribui diretamente para a 

ocorrência de problemas de saúde. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a 

qualidade de vida dos agentes prisionais de uma penitenciária localizada no estado de Alagoas 

considerando sua atividade laboral.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de abordagem quantitativa realizado com 

22 agentes prisionais que se dispuseram a participar do estudo, respondendo a um formulário 

com questões direcionadas a qualidade de vida relacionada a atividade laboral.  

A pesquisa teve como cenário, uma penitenciária localizada no estado de Alagoas após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa conforme Parecer nº 2.853.795. Seguindo 

recomendação da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (11), todos os participantes 

da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Os dados foram organizados em tabelas, considerando as variáveis relacionadas à 

caracterização dos participantes da pesquisa, das atividades laborais desenvolvidas pelos 

mesmos, das condições de saúde e da qualidade de vida relacionada ao trabalho. 



RESULTADO E DISCUSSÃO 

Obedecendo ao critério de que o mínimo de sujeitos para a realização da pesquisa seria 

20 participantes, obteve-se resultado positivo para a realização da tabulação de dados. Desses 

sujeitos obteve-se os resultados apresentados em quatro tabelas em anexo. 

De acordo com os resultados encontrados a Tabela 1, realiza a caracterização dos 

participantes da pesquisa considerando as variáveis: faixa etária, estado civil e escolaridade. A 

faixa etária de maior representatividade entre os agentes foi entre 30 e 50 anos com 81,70%; 

63,59% são casados ou tem união estável e 95,30% dos trabalhadores possui escolaridade de 

nível superior completo e incompleto. 

Segundo Lima et al. (12), “a média de idades dos agentes, varia entre 32 e 39 anos [...] 

com maior prevalência de casados, o que pode influenciar na permanência no trabalho, pois há 

o peso de prover uma família” (11). Referem ainda que poucos pesquisadores se preocupam em 

relacionar o estado civil como fator de proteção ou agravante para a estabilidade/instabilidade 

emocional.  

Estudo realizado por Moraes (13), cita que: “a tensão vivenciada dentro dos presídios 

interfere de forma relevante na vida social e familiar do policial penal, muitas vezes levando à 

dissolução de famílias”. A vida familiar passa a se confundir com a vida dentro do presídio, 

impactando no modo de falar e de vivenciar a vida doméstica, o que torna a vida extra cárcere 

igualmente estressante.  

De acordo com Mariano, Figueiras e Neves (10), em geral, os agentes penitenciários são 

funcionários concursados cuja formação exige ensino médio completo. No entanto, foi 

constatado através de sua pesquisa que 54,40% dos agentes penitenciários do Paraná possuem 

nível superior completo o que corrobora os dados desta pesquisa onde 95,30% dos participantes 

possuem nível superior completo ou incompleto. 

As políticas de qualificação dos agentes prisionais têm como objetivo potencializar o 

trabalho desenvolvido nas penitenciárias brasileiras através do processo de valorização 

profissional, o que pode propiciar avanços importantes no que se refere à gestão prisional (14).  

 A Tabela 2, trata-se da caracterização dos participantes considerando variáveis 

relacionadas à atividade laboral dos agentes prisionais, Maceió - AL. Dos participantes 95,40% 

exercem a função há mais de 10 anos, 81,80% possuem carga horária semanal de trabalho 

acima de 40 horas e 86,18% afirma fazer horas extras o que, segundo Moraes (13) pode acarretar 

sobrecarga de trabalho, desgaste físico, psíquico e consequentemente um baixo rendimento de 



suas atividades. Apesar disso, aproximadamente 91,00% dos participantes desta pesquisa 

alegaram sentir-se motivados para o trabalho. 

A vida humana está profundamente ligada às condições que são determinadas pelo meio 

em que vivem. Brasil (7), cita fatores que podem levar ao adoecimento no ambiente de trabalho, 

entre eles os agentes biológicos, químicos e físicos, ergonômicos, organizacionais e 

psicológicos, sobrecarga, trabalhos noturnos e em turnos, destacando que o processo de 

adoecimento não deve ser analisado de forma isolada, pois todos os fatores se inter-relacionam.  

Assim como aposto por Jaskowiak e Fontana (8): 

Sabendo que as doenças ocupacionais manifestam–se de modo 

prolongado, é fundamental identificar os fatores que determinam as 

condições de trabalho para avaliar os riscos e agravos pertinentes do 

ambiente laboral possibilitando ações consistentes que visam reduzir os 

danos à saúde. Durante a investigação não tratar os fatores de risco de 

maneira isolada, mas entender como acontece todo o processo de 

trabalho podendo assim, promover saúde no local de trabalho 

possibilitando o desenvolvimento pessoal e consequentemente 

melhoria na qualidade de vida. 

Segundo o Artigo 12 da Lei nº 6.682/2006 (15). “Os servidores exercentes do cargo 

integrante da Carreira de Agente Penitenciário, estão sujeitos ao regime de Dedicação Exclusiva 

(DE), sendo o exercício do seu cargo incompatível com o desempenho de qualquer outra 

atividade pública ou privada, ressalvados os casos de acumulação permitidos pela Constituição 

Federal”.  Assim, para complementarem sua renda os agentes prisionais optam por fazer horas 

suplementares, que tanto podem representar um importante acréscimo no salário, como se 

transformar em um fator impactante que resulta em prejuízos para uma boa qualidade de vida.  

De acordo com Moraes (13) “os reflexos do que acontece dentro da prisão resvalam no 

que acontece fora delas”. O que implica que, se o sujeito permanece por longos períodos nesse 

ambiente, maior será os reflexos dessa atividade em sua vida pessoal, social e familiar, 

impactando sua qualidade vida. 

A Tabela 3, demonstra a caracterização dos participantes da pesquisa considerando 

variáveis relacionadas à saúde,  sendo que 95,40% dos participantes alegaram não fazer uso do 

tabaco, 64,00% se consideram etilistas, 40,90% afirmam não praticar nenhum tipo de exercício 

físico, e 36,30% disseram ter ido ao médico nos últimos 6 meses, o que demonstra pouco 

interesse da maioria no que diz respeito à preocupação com a saúde.  



É importante ressaltar que 30,00% dos participantes faz uso de medicação ansiolítica e 

23,00% afirmam serem portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (dados da pesquisa, 

2018). 

A prática de atividade física é um fator diretamente relacionado à qualidade de vida das 

pessoas, bem como o estilo de vida em família, a qualidade do sono e a renda. “A capacidade 

para o trabalho é um indicador de envelhecimento funcional e segurança do trabalhador 

importante, pois abarca aspectos relativos à saúde física, bem-estar psicossocial, competência 

individual bem como condições e organização do trabalho” (16).  

O trabalho do agente prisional é usualmente retratado de forma depreciativa sendo 

considerada uma ocupação arriscada e estressante (17). Porém, “dentro do sistema prisional esses 

são os servidores que mais se expõem aos riscos e tensão do ambiente carcerário” (10). 

Lima et al. (12), afirmam que esses profissionais estão constantemente expostos “a 

situações de risco, intimidações, agressões, ameaças, homicídios e rebeliões” o que ocasionaria 

eventos pós-traumáticos, e transtornos mentais. Além disso, é comum o desenvolvimento de 

síndrome metabólica, distúrbios do sono e diminuição da resiliência e da capacidade de 

trabalho, aumentando o risco para incidentes. 

“Questão-chave tanto na construção de identidade como no desgaste dos 

agentes penitenciários pelo trabalho é a necessidade de vigiar e manter a 

ordem em uma instituição total com as características das prisões, que coloca 

os agentes penitenciários sempre em uma posição limítrofe entre dois mundos: 

da lei e da ordem, de um lado, e do crime e da desordem, do outro” (13). 

 

No que se refere à qualidade de vida relacionada a situações laborais, pode-se perceber 

conforme apresentado na Tabela 4, que apenas 04,50% dos participantes avaliaram qualidade 

do sono como muito ruim, enquanto 59,90% afirmou ser bom. O mesmo aconteceu na avaliação 

do relacionamento com os colegas, onde 04,50% alegou ser muito ruim, 04,50% ruim e 59,90% 

afirmaram manter um bom relacionamento com os demais agentes prisionais. 

De acordo com Tschiedel e Monteiro (17), para manter uma boa relação no ambiente de 

trabalho não basta apenas exercer atividades laborais de forma organizada. É preciso, antes de 

preocupar-se com a eficácia técnica, conhecer quais as dificuldades existentes para estabelecer 

um bom relacionamento com os demais profissionais.  

“O estresse gerado no ambiente de trabalho pode desencadear hiperatividade do sistema 

nervoso simpático e disfunção do eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal, ocasionando em longo 

prazo, elevação persistente da pressão arterial sistêmica, podendo ocorrer também, distúrbios 

de sono e problemas de irritabilidade” (18). 



Sabe-se que a sobrecarga de trabalho e escassez de descanso, acarreta diversas 

consequências na vida do indivíduo; dos indivíduos da pesquisa 63,30% avaliaram sua 

qualidade de vida como boa e média, em relação ao ambiente de trabalho 45,40% afirmaram 

ser muito ruim ou ruim. Apesar dos dados apresentarem que a qualidade de vida dos agentes 

encontra-se relativamente boa, o que chama atenção é a insatisfação com o ambiente de 

trabalho. Entre os entrevistados, 45,40% avaliaram o ambiente de trabalho de maneira negativa, 

no entanto, conforme apresentado anteriormente, 54,49% acham que isso não interfere no nível 

de motivação.      

As más condições de trabalho afetam diretamente no bem estar e satisfação no ambiente 

de trabalho. Assim, Lima et al. (12) citam:  

Observa-se que os pontos que levam os trabalhadores alvo desta 

pesquisa ao desgaste emocional, e assim ao estresse, são de natureza 

externa que se internalizam de forma negativa, isto é, as péssimas 

condições de trabalho e a falta de políticas que dificultam a realização 

do trabalho deixando os profissionais insatisfeitos e com níveis de 

estresse elevados prejudicando sua saúde mental. 

Para Tschiedel e Monteiro (17), o equilíbrio da saúde no trabalho é marcado pelas 

vivências de prazer e sofrimento, pela utilização de mecanismos capazes de mobilizar os 

trabalhadores em busca de uma relação mais gratificante no trabalho e pela dinâmica de 

reconhecimento, fator essencial no processo de construção da identidade do trabalhador. 

No caso específico do agente prisional, existe a necessidade de se desenvolver 

mecanismos de proteção pessoal, e de adaptação ao funcionamento da prisão, o que faz com 

que muitas vezes, seja necessário implementar arranjos e improvisações para realizar o serviço. 

            Moraes (13), refere que o agente prisional deve aprender muito rapidamente a conviver 

com a população privada de liberdade, para que possam entender a dinâmica na prisão. É 

necessário pensar e falar como os que estão encarcerados, mimetizando comportamentos, ao 

mesmo tempo em que se adquire a confiança dos mesmos de modo a garantir sua própria 

segurança. “Assim, esses profissionais acabariam sofrendo uma “assimilação de 

comportamento, dentro e fora”, [...] o que, todavia, é percebido como “bom e ruim”, uma vez 

que faz parte de seu trabalho e garante sua segurança”. 

O mesmo autor aponta que a exposição constante ao perigo o alerta à pressão, à tensão, 

à periculosidade e à insalubridade do ambiente são condições relevantes para desgaste 

emocional desses trabalhadores. O alto grau de estresse e seus reflexos negativos, físicos e 

psíquicos, e sobrecarga de trabalho são fatores que favorecem para o adoecimento do agente 

prisional impactando sobre sua qualidade de vida.  



Peres et al. (19) ressaltam que para manter a qualidade da saúde do trabalhador é preciso 

desenvolver estratégias como educação em saúde no intuito de promover a prevenção das 

doenças, pois assim, torna um estímulo, especialmente, a promoção e a prevenção através de 

ações que transmitam o conhecimento.  

CONCLUSÃO 

Sabendo-se que o ambiente físico e a atividade laboral podem, ao longo do tempo 

ocasionar fatores prejudiciais na qualidade de vida do trabalhador; na realização dessa pesquisa, 

foi possível constatar, que há boa qualidade de vida dos policiais penais participantes desse 

estudo o que não condiz com os resultados de trabalhos, já realizados em outros estados 

brasileiros.  

Existem contradições, entre as falas dos participantes no que se refere a alta motivação 

para trabalhar ainda que o ambiente de trabalho seja classificado como ruim ou muito ruim. A 

união e companheirismo podem ser fatores relevantes como motivação para trabalhar, outro 

fator motivacional pode se dar em relação ao salário que é acima da média de mercado em 

Alagoas, porém que não chega a ser suficiente, pois a maioria dos entrevistados complementa 

a renda com a realização de horas extras. 

Da mesma forma apesar de praticarem atividades físicas, não demonstram preocupação 

em realizar visitas ao médico. Afirmam nível de sono bom, mas têm um índice do uso de 

ansiolíticos considerável, além daqueles que já desenvolveram Hipertensão Arterial Sistêmica. 

Essa controvérsia, pode se dar devido à forma de enfrentamento ou mecanismos de defesa, dos 

quais se utilizam para amenizar as diversas situações vivenciadas nas suas atividades laborais. 

Pesquisar no sistema prisional mostrou-se como desafio, tendo alguns entraves em sua 

realização, os policiais penais são uma população de difícil acesso, talvez como forma de 

autodefesa ou em relação à discrição própria do cargo; não conseguem externar aquilo que está 

internalizado. A amostra dessa população foi pequena, porém representativa em relação ao 

tamanho do sistema prisional alagoano, com isso o objetivo proposto foi positivo; depreende-

se que não é a realidade vivenciada pela maioria da classe trabalhadora. 
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ANEXOS  

Tabela 1- Caracterização dos participantes da pesquisa considerando as variáveis: faixa etária, 

estado civil e escolaridade, Maceió - AL. 

VARIÁVEL 
N % 

FAIXA ETÁRIA 

Entre 30 e 40 anos 08 36,30 

Entre 40 e 50 anos 10 45,40 

Entre 50 e 60 anos 03 13,60 

Mais de 60 anos 01 4,50 

ESTADO CIVIL N % 

Solteiro 03 13,60 

Casado 12 54,50 

União Estável 02  09,09 

Separado 02 09,09 

Divorciado 03 13,60 

ESCOLARIDADE N % 

Médio Completo 01 04,50 

Superior Incompleto 04 18,10 

Superior completo 17 77,20 

TOTAL 22 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Tabela 2- Caracterização dos participantes considerando variáveis relacionadas à atividade 

laboral dos agentes prisionais, Maceió - AL. 

VARIÁVEL 
N % 

TEMPO DE FUNÇÃO 

6 a 10 anos 01 04,50 

Acima de 10 anos 21 95,40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

N % 

36 a 40 horas 04 18,10 

Acima de 40 horas 18 81,80 



CARGA HORÁRIA 

EXTRA SEMANAL 

N % 

Até 12 horas 04 18,10 

12 a 24 horas 10 45,40 

24 a 36 horas 02 09,09 

36 a 40 horas 01 04,50 

Mais de 40 horas 02 09,09 

Nenhuma 01 04,50 

Em branco 02 09,09 

MOTIVAÇÃO PARA 

TRABALHAR 

N % 

Muito Ruim 02 09,09 

Médio 08 36,30 

Bom 10 45,40 

Muito Bom 02 09,09 

TOTAL 22 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Tabela 3- Caracterização dos participantes da pesquisa considerando variáveis relacionadas à 

saúde, Maceió - AL. 

VARIÁVEL 

N % 
TABAGISMO 

Sim 01 04,50 

Não 21 95,40 

ETILISMO N % 

Até 3 x por semana 7 32,00 

Até 2 x por mês 7 32,00 

Não faz uso 8 36,00 

ATIVIDADE FÍSICA N % 

Não pratica 09 40,90 

1x semana 00 00,00 

2x semana 06 27,20 

3 x na semana 05 22,70 

Todos os dias 02 09,09 

VISITA AO MÉDICO N % 

Menos de 6 meses 08 36,30 

Entre 6 meses e 1 ano 06 27,20 



Entre 1 e 2 anos 02 09,09 

Entre 2 e 3 anos 04 18,10 

Mais de 3 anos 02 9,09 

TOTAL 22 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Tabela 4- Caracterização dos participantes da pesquisa considerando variáveis relacionadas à 

qualidade de vida dos agentes prisionais, Maceió - AL. 

VARIÁVEL 

N % 
QUALIDADE DO SONO 

Muito Ruim 01 04,50 

Ruim 01 04,50 

Médio 05 22,70 

Bom 13 59,09 

Muito Bom 02 09,09 

RELACIONAMENTO 

COM OS COLEGAS 

N % 

Muito Ruim 01 04,50 

Ruim 01 04,50 

Médio 05 22,70 

Bom 13 59,09 

Muito Bom 02 09,09 

QUALIDADE DE VIDA N % 

Muito Ruim 04 18,10 

Ruim 05 22,70 

Médio 09 40,90 

Bom 04 18,10 

Muito Bom 0 00,00 

AMBIENTE DE 

TRABALHO 

N % 

Muito Ruim 5 22,70 

Ruim 5 22,70 

Médio 10 45,40 

Bom 2 09,09 

Muito Bom 0 00,00 

TOTAL 22 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 


