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I - Título da ação : Vida Saudável 
 
II – Objetivos  
 
Objetivo Geral 
 

Orientar e promover reflexões na população carcerária da unidade 

prisional com vistas à mudança nos hábitos cotidianos como medidas 

preventivas como o intuito de promover a saúde, prevenir riscos e agravos, 

focando na melhoria da qualidade de vida e na relação entre os sujeitos que 

compartilham de um ambiente coletivo. 

 

Objetivos Específicos 
 

Proporcionar informações e discussões sobre a prevenção de doenças 

visando à melhoria da qualidade de vida, a partir de temas previamente 

estabelecidos: 

1. Dia Mundial de Combate a Tuberculose (24 de março); 

2. Dia Mundial de Combate a Hipertensão Arterial (26 de abril); 

3. Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio). Neste dia também será abordado o 

consumo de álcool; 

4. Dia Internacional Sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas (26 de junho); 

5. Dia Nacional da Saúde (05 de agosto), incluindo os temas higiene e 

prevenção; 

6. Dia Mundial do Coração (25 de setembro), com o direcionamento para os 

assuntos Hipertensão e Diabetes; 

7. Dia Nacional de Combate a Sífilis (3° sábado de outubro), incluindo as DST 

de uma forma geral; 

8. Dia Nacional da Saúde Bucal (25 de outubro); 

9. Dia Mundial de Luta contra AIDS (01 de dezembro); 

 

III - Descrição das práticas  
 

A partir de algumas datas previstas no calendário da saúde, abordar 

temas com vistas a melhoraria da qualidade de vida dos indivíduos em 

privação de liberdade. 

Para cada tema abordado, serão realizados 04 grupos operacionais, 

cada qual com 15 indivíduos. Também será realizado 01 grupo de 08 

indivíduos direcionado aos presos em medida preventiva de seguro. 
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 Os presos participantes dos grupos atuarão como multiplicadores dos 

conhecimentos adquiridos. 

 
IV - Público alvo e abrangência  

 Presos que cumprem reprimenda na Penitenciária Wellington 

Rodrigo Segura, em Presidente Prudente – SP. 

 
V - Resultados  

 A avaliação será realizada ao final de cada grupo operativo através de 

instrumento próprio. Trata-se de uma ação continuada cujo resultado esperado 

é uma mudança na qualidade da saúde dos presos a partir da ampliação do 

conhecimento da prevenção de determinadas doenças. 

 

VII – Autores do projeto 
Fernanda Andreatta Filipini Vincoleto – Assistente Social 

Moacir Milani – Enfermeiro 

Ana Stella Soares de Sousa – Estagiária de Serviço Social 

Franciele O. F. de Godoy – Estagiária de Serviço Social 

Colaborador: Diretoria de Segurança e Disciplina 

 
 
VIII - Responsável pela ação  
Fernanda Andreatta Filipini Vincoleto – Assistente Social 

Marisa Camargo – Diretora do CRAS 

José Carlos dos Santos – Diretor Técnico III 

 

IX - Contato (e-mail)  
Endereço Notes: José Carlos do Santos 
 
 
 


