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Introdução: As desigualdades sociais que marcam o perfil das mulheres privadas de 

liberdade afirmam que, 47% delas têm até 29 anos de idade, 63% eram negras e 83% não 

completaram o Ensino Médio – isto é, tinham menos de 11 anos de estudo, 87% destas 

mulheres encontram- se em idade reprodutiva e 6% gestantes, o que na condição de saúde 

reflete em agravos relacionados a esse período de vida. Com isso vê-se a necessidade de uma 

intervenção com políticas públicas de saúde voltadas para o atendimento deste público. A 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional (PNAISP) estende a cobertura efetiva do Sistema único de Saúde (SUS) à todas as 

pessoas privadas de liberdade, concretizando a universalização do SUS [1]. A vulnerabilidade 

destas mulheres se agrava pelas especificidades ligadas à maternidade e ao nascimento de 

seus filhos no ambiente da prisão [2]. Observando esta vulnerabilidade, surge a Política de 

Saúde do Sistema Prisional Brasileiro para as Mulheres Privadas de Liberdade, conforme 

Portaria Interministerial nº 210, de 16 de janeiro de 2014, que instituiu a Política Nacional de 

Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional 

(PNAMPE). O objetivo dessa política foi garantir a humanização no cumprimento da pena, o 

direito à saúde, educação, alimentação, trabalho, segurança, proteção à maternidade, lazer, 

esporte, assistência jurídica e demais direitos humanos, fatores estes que têm como alvo 

melhorar a qualidade de vida e de saúde da população carcerária feminina, priorizando a 

atenção integral a partir de atividades de prevenção e promoção da saúde [3]. Isso significa 

que cada unidade prisional passará a ser também um ponto de atenção da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS), onde serão estruturados serviços e equipes de saúde no sistema prisional no 

âmbito do SUS [1]. O direito à saúde, a partir do referencial da integralidade, é concebido 

como o direito de ter acesso universal aos cuidados em saúde, com os recursos necessários e 

qualidade. Mas, para além do acesso, o direito à saúde também é direito de ser, ou seja, um 

direito de ser diferente, de ser respeitado em sua alteridade, o que implica uma ampla luta 

contra qualquer espécie de preconceitos e estigmas A mulher encarcerada no Brasil é 

submetida a uma condição de invisibilidade, condição essa que, ao mesmo tempo em que é 

sintomática, “legitima” e intensificam as marcas da desigualdade de gênero à qual as 

mulheres em geral são submetidas na sociedade brasileira, sobretudo aquelas que, por seu 

perfil socioeconômico, se encontram na base da pirâmide social, como é o caso das privadas 

de liberdade [4].O encarceramento produz uma série de demandas específicas de gênero, 

inclusive no campo da saúde pública, como o nascimento e permanência de filhos das 

mulheres privadas de liberdade no sistema penitenciário. Dados da primeira pesquisa nacional 

sobre “Nascer nas Prisões” revelam que 65% das mulheres com filhos no cárcere teve um pré-

natal inadequado, registrando-se o uso de algemas em 36% das gestantes em algum momento 

da internação para o parto, sendo 8% algemadas mesmo durante o parto [5]. Objetivos: trazer 

à tona debates relevantes, sobre a importância da efetividade de políticas de saúde 

desenvolvidas para mulheres em situação de restrição de direitos básicos durante a gestação e 

puerpério, com a finalidade de salientar um tema que sofre extrema negligencia e seus fatores 
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epidemiológicos dentro do contexto acadêmico, nos serviços de saúde que funcionam de 

acordo com as diretrizes do SUS. Métodos: baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, feita a 

partir do levantamento e análise da literatura já existente. Foram feitas buscas nas seguintes 

bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), por meio 

de três descritores relacionados ao tema, que são: Integralidade em Saúde; Cárcere; Gestação. 

Assim foram encontrados dez artigos publicados em revistas da área da saúde e das ciências 

sociais, entretanto para a produção do presente trabalho, foram selecionados apenas cinco 

artigos, os quais dissertavam sobre as questões de saúde, tais produções foram publicadas 

entre os anos de 2013 e 2017. Resultados e Discussão: de acordo com, [3] na prisão, as 

condições de confinamento são determinantes para o processo saúde-doença e a relação entre 

problemas e necessidades de saúde da pessoa que se encontra privada de liberdade. Dada a 

precariedade do sistema existem fatores que podem provocar inúmeros agravos à saúde das 

mu¬lheres presas, que já possuíam estilos de vida pouco saudáveis quando em liberdade, o 

que contribui para o adoecimento físico ou psíquico dentro desse sistema. Logo, para 

compreender o que afeta a saúde física das encarceradas, torna-se necessário conhecer seus 

hábitos diários e as condições que interferem no cotidiano de cada uma, com vistas a 

implementar ações voltadas para a melhoria dessas condições. Que no contexto da gestação 

ficam muito mais suscetíveis. Segundo [1], a atenção e o vínculo estabelecido entre a equipe 

de saúde e a mulher privada de liberdade devem continuar no atendimento ao puerpério e à 

criança recém-nascida. Essa atenção será importante para minimizar os problemas que podem 

decorrer de vivenciar essa fase da vida. Uma vez que, neste período, as mulheres enfrentam 

condições que muitas vezes levam à depressão pós-parto, assim, o desafio para o profissional 

de saúde é a atenção integral à mulher e à criança no ambiente penal. A assistência pré-natal 

adequada, a detecção precoce nas situações de risco com sua correspondente intervenção, 

além da garantia da referência hospitalar, é condicionante para a melhoria dos indicadores de 

saúde e mortalidade relacionados à mãe e ao bebê. O que é assegurado por políticas que 

conduzem o SUS. Nesse sentido, as necessidades das mulheres presas devem representar 

diferentes cuidados com a saúde e medidas de segurança. Não devendo se aplicar, por 

exemplo, sanções de isolamento, instrumentos de coerção ou segregação disciplinar a 

mulheres grávidas, nem a com filhos ou em período de amamentação [5]. 

Conclusão/Considerações Finais: o presente estudo nos permite concluir que, há a 

necessidade de debater temáticas como esta dentro da academia, para que haja a 

sensibilização e a capacitação desde a base, de futuros profissionais que atenderão as 

demandas do SUS, exercendo o papel de um agente social. Além de ressaltar a importância de 

construir estudos semelhantes a este, como forma de multiplicar informações científicas, mas 

de maneira que se dissemine e leve o entendimento aos diversos grupos que compõem a 

sociedade. Assim, como fortalecer as ações de educação continuada dentro dos serviços de 

saúde com a finalidade de alinhar os profissionais atuantes às demandas. 

 

Descritores: Integralidade em saúde, Cárcere, Gestação. 
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