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Introdução: A saúde mental de agentes penitenciários tem despertado grande
preocupação, visto que o sistema prisional é um ambiente que propicia afastamento de
seus colaboradores pelos desgastes emocionais enfrentados neste contexto. Acredita-se
que as condições de trabalho abrangem tarefas prescritas de execução, encontrando
percalços para sua realização devido as práticas não condizentes com a realidade
profissional. O estresse psicológico, oriundo da pressão e agitação dentro de um
sistema prisional tem sido investigado atualmente. Assim, este projeto de extensão
propõe compreender os fatores que influenciam o afastamento do trabalho em agentes
penitenciários e como as condições de trabalho repercutem em sua vida. Objetivo:
Promover a escuta clínica de agentes penitenciários que trabalham em um Centro
Socioeducativo no intuito de proporcionar bem estar e qualidade de vida no trabalho e
ofertar reflexão das questões psicossociais relacionadas ao trabalho juntamente com a
vida profissional e familiar. Metodologia: A metodologia utilizada foi a intervenção
por meio de Plantão Psicológico. O plantão psicológico é caracterizado como um
espaço de acolhimento e escuta no momento em que a pessoa procura ajuda, tentando
propiciar a elaboração e ressignificação do seu sofrimento, utilizando seus próprios
recursos e, na medida do possível, os recursos que a instituição dispõe ou indo
buscá-los fora desta.

 Resultados: Foi possível observar que o afastamento, o estresse e a ansiedade dos
agentes atuantes em sistema prisional está diretamente relacionado à qualidade de vida
dentro do ambiente de trabalho, acarretando na saúde mental do trabalhador.
Observa-se a não valorização, a mecanização e as precárias condições de trabalho são
as principais causas do adoecimento mental. Os conflitos gerados dentro do contexto
de atuação juntamente com a alta carga horária fazem com que o agente desenvolva
uma série de transtornos de ordem psicológica, exemplificados por sentimentos de
inferioridade, perda da sua identidade, empobrecimento psíquico, agressividade e
impulsividade, o que interferindo em sua atuação profissional e tomadas de decisão.
Assim, a necessidade de estar sempre alerta, sob pressão dentro do sistema prisional,
propicia a um grande desgaste psíquico, resultando no afastamento dos agentes. 
Conclusão: A prática está em andamento, não possuindo conclusão. Até o momento,
observa-se que fatores relacionados a alta carga de trabalho, precárias condições de
realização das tarefas, não valorização dos colaboradores são fatores que influenciam
diretamente no desgaste psíquico dos agente penitenciários. Assim são resultados de
transtornos psicológicos gerados no ambiente.
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