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DIFICULDADES AO ACESSO DE SAÚDE DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE 

DIFFICULTIES IN ACCESSING THE HEALTH OF WOMEN DEPRIVED OF FREEDOM 

DIFICULTADES PARA ACCEDER A LA SALUD DE MUJERES PRIVADAS DE 

LIBERTAD 

 

RESUMO  

OBJETIVO: Identificar as dificuldades vivenciadas pelas mulheres privadas de liberdade no 

atendimento em saúde, vislumbrando o apoio da família e as principais queixas 

evidenciadas nesse período.  

MÉTODOS: Estudo de campo e qualitativo realizado através de entrevista semiestruturada 

com as mulheres privadas de liberdade. Os dados foram coletados em uma delegacia de 

um município no Sudoeste do Paraná.  

RESULTADOS: O atendimento em saúde encontrado foi o emergencial e curativista, 

ambiente carcerário inadequado, agravamento de doenças pré-existentes e 

desenvolvimento de patologias associadas ao cárcere, bem como a escassez do apoio 

familiar.  

CONCLUSÃO: Devido a vulnerabilidade que as mulheres se encontram, é imprescindível 

uma assistência direcionada ao diagnóstico precoce de doenças, promoção, prevenção e 

reabilitação em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da mulher; Cárcere; Transtornos mentais; Vulneráveis; 

Desamparo. 

 

ABSTRACT  

OBJECTIVE: Identify the difficulties experienced by women deprived of freedom in health 

care, envisioning family support and the main complaints evidenced during this period.  

METHODS: Field and qualitative study conducted through semi-structured interviews with 

women deprived of liberty. Data were collected at a police station in a municipality in 

southwestern of Paraná.  

RESULTS: The health care found was emergency and curative, inadequate prison 

environment, worsening of preexisting diseases and development of conditions associated 

with prison, as well as the lack of family support.  
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CONCLUSION: Due to the vulnerability of women, assistance aimed at the early diagnosis 

of diseases, health promotion, prevention and rehabilitation is essential.  

KEY WORDS: Women's health; Prison; Mental disorders; Vulnerable; Helplessness. 

RESUMEN  

OBJETIVO: Identificar las dificultades que experimentan las mujeres privadas de libertad 

en la atención de la salud, vislumbrando el apoyo familiar y las principales quejas 

evidenciadas durante este período.  

MÉTODOS: Estudio de campo y cualitativo realizado a través de entrevistas 

semiestructuradas a mujeres privadas de libertad. Los datos fueron recolectados en una 

comisaría de policía de un municipio del suroeste de Paraná.  

RESULTADOS: La atención de salud encontrada fue de emergencia y curativa, ambiente 

penitenciario inadecuado, agravamiento de enfermedades preexistentes y desarrollo de 

condiciones asociadas a la prisión, así como la falta de apoyo familiar.  

CONCLUSIÓN: Debido a la vulnerabilidad de las mujeres, la asistencia dirigida al 

diagnóstico precoz del diagnóstico precoz, la promoción de la salud, la prevención y la 

rehabilitación es fundamental. 

PALABRAS CLAVE: Salud de la mujer; Prisión; Desordenes mentales; Vulnerable; 

Impotencia. 
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INTRODUÇÃO 

 A saúde é considerada um direito universal garantido por Lei, explícito no Artigo 196 

da Constituição Federal de 1988 que é fundamentada nos princípios da pessoa humana. 

Este direito, tem como objetivo, que o Estado garanta por intermédio de políticas sociais e 

econômicas, ações de promoção, proteção e recuperação do bem-estar, objetivando 

acesso universal e justo a todos indivíduos, reduzindo assim os riscos de adoecimento 

preveníveis e danos evitáveis. ¹  

 Especialmente quanto a saúde da mulher, historicamente o cuidado era direcionado 

à gestação e parto ², porém, com a implementação pelo Ministério da Saúde em 2004, da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), buscou-se promover 

melhores condições socioeconômicas e bem estar nos diferentes ciclos de vida, com 

acesso aos serviços de saúde, promoção, prevenção, assistência e recuperação, reduzindo 

a morbidade e mortalidade por causas evitáveis na população feminina do Brasil. ³ 

 Dentre as ações desenvolvidas, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) foi instituída através da 

Portaria nº 1, de 2 de janeiro de 2014, pelos Ministérios da Saúde e da Justiça, com objetivo 

de garantir cuidado integral ao indivíduo encarcerado de ambos os sexos. 4 

 Diante disso, o número de pessoas em cárcere no Brasil, no primeiro semestre de 

2020 segundo o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) mostram uma queda de 

10,16% na taxa de aprisionamento em comparação ao mesmo período de 2019, sendo que 

de acordo com o governo, observou-se uma diminuição para 323,04%, devido a pandemia 

vivenciada no País. Atualmente, o número total de presos entre homens e mulheres no 

Brasil é de 753.966, com total de 716.967 (95,09%) homens e 36.999 (4,91%) mulheres. 5 

No Paraná, existem aproximadamente 21.824 pessoas privadas de liberdade, onde 95,03% 

(20.740) são homens e 4,97% (1.084) são mulheres, dados estes do período de janeiro a 

junho de 2019. 5 

 Os fatores que levam as mulheres a entrar na vida do crime estão em sua maioria 

relacionados ao tráfico de drogas, por indução do companheiro, ou por subordinação à 

figura dos traficantes, por razões socioeconômicas, devido à baixa renda e escolaridade, 

exercendo o deslocamento das drogas, bem como assassinato, furto, roubo, assalto e 

sequestro. 6  

 Em particular, as mulheres que estão em cárcere privado, além de sofrerem violência 

física e psíquica, são carentes em relação ao apoio à saúde física e mental, tornando-se 

mais fragilizadas, quando comparadas às demais populações femininas. Além disso, o 
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acesso inadequado aos serviços de saúde evolui para morbidades agudas ou crônicas, 

comprometendo ainda mais a saúde. 7  

 Os obstáculos detectados no acesso ao atendimento em saúde, inclusive do sistema 

prisional feminino, se assemelham em diversos estudos, onde a solicitação do auxílio é 

direcionada ao agente penitenciário que observa a necessidade e encaminha a direção, no 

qual os casos são avaliados conforme a prioridade e disponibilidade do serviço. A liberação 

de medicamentos é realizada pelos agentes carcerários, pois o profissional de saúde não 

é uma realidade em todas as penitenciárias. 8 Ademais, observa-se dificuldades 

relacionadas ao transporte, a agendamento de consultas, déficit de profissionais, ausência 

de um cuidado preventivo e continuado devido a muitas já adentrarem a prisão com 

morbidades pregressas, que se agravam com a ausência de cuidado. 9  

 Dessa forma, observa-se que as mulheres privadas de liberdade desenvolvem 

doenças relacionadas ao espaço físico, ao ambiente em que estão inseridas, as questões 

relacionadas à higiene pessoal e a dificuldade de acesso ao sistema de saúde 10, no qual 

os problemas respiratórios, psicológicos, infecções ginecológicas devido ao ambiente 

fechado, superlotado e insalubre são os mais evidenciados, os quais se agravaram ainda 

mais devido à pandemia de coronavírus, pois a fragilidade em que elas se encontram facilita 

a contaminação por SARS-CoV-2. 11 

 Partindo dessa premissa, a questão norteadora do estudo foi “Quais as dificuldades 

associadas ao acesso do serviço de saúde por mulheres privadas de liberdade? ” Dessa 

forma, o objetivo do estudo foi identificar as dificuldades vivenciadas pelas mulheres 

privadas de liberdade no atendimento em saúde, vislumbrando o apoio da família e as 

principais queixas evidenciadas nesse período. 

 

MÉTODO 

 Trata-se de um estudo de campo com abordagem qualitativa realizado com mulheres 

em cárcere, em um município da região do Sudoeste do Paraná, com população estimada 

em 92,216 habitantes em uma área territorial de 735,111 km². 12 O ambiente de pesquisa 

caracterizou-se como uma delegacia de polícia onde constam presos de ambos os sexos, 

separados por alas feminina e masculina, os quais aguardam julgamento ou transferência 

aos presídios do Estado. 

 A população do estudo foi composta por todas as mulheres que se encontravam em 

cárcere durante a coleta de dados, no qual amostragem foi de forma não probabilística por 

conveniência, com as mulheres que aceitaram participar do estudo mediante assinatura do 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. Os critérios de inclusão foram as 

mulheres em cárcere, que estavam alocadas na instituição há pelo menos uma semana, 

tendo como critério de exclusão, a não aceitação em participar da pesquisa ou não 

assinatura do TCLE.   

 A coleta de dados ocorreu no mês de julho de 2019, após uma visita no ambiente 

carcerário para verificar com o delegado e dirigentes do setor carcerário a possibilidade da 

realização da pesquisa e para questionar os procedimentos necessários para que ela 

ocorresse. Em seguida, foi agendada uma reunião com as detentas para esclarecer a 

pesquisa, sendo que as entrevistas foram realizadas de forma individual, em sala 

disponibilizada pela instituição, com presença do agente penitenciário ao lado de fora. 

 As variáveis do perfil estudadas foram a idade, estado civil, raça/etnia, se possui filhos 

(quantos e se a gestação ocorreu no cárcere), escolaridade e quanto tempo de reclusão. 

Já para compreender as dificuldades das mulheres quanto à assistência em saúde, as 

perguntas utilizadas foram abertas, por meio das seguintes questões norteadoras: Neste 

momento que você está vivenciando, quais são os atendimentos relacionados à saúde que 

você recebe ou recebeu durante a detenção?; Qual a dificuldade de assistência em saúde 

na detenção?; Como você se cuida em relação à saúde?; O que na sua saúde hoje não 

anda bem?; Quem faz a organização e limpeza das celas e com que frequência?  

 Com o consentimento das detidas, as entrevistas foram transcritas na íntegra 

conforme a fala das mulheres, devido a proibição de uso de material eletrônico no local e 

posteriormente reorganizado os dados. As mesmas foram identificadas pela palavra 

“Mulher” e o número da entrevista, em ordem crescente (Mulher 1, Mulher 2...), para total 

anonimato e preservação do participante, sendo posteriormente destruídas para manter o 

sigilo das informações. 

 Após a transcrição as mesmas foram submetidas a organização dos dados pelo 

método de Bardin (2006) 13, no qual o referencial na análise qualitativa é a presença ou 

ausência de características de um dado fragmento, sendo os discursos apresentados em 

categorias.  

 O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UNIPAR- Universidade Paranaense, seguindo as recomendações éticas em pesquisa de 

acordo com a Resolução n°466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Aprovado de acordo 

com Parecer nº 3.371.879 de 2019. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Participaram do estudo 14 mulheres, dentre as quais 6 eram brancas, 5 de cor parda 

e 3 negras. Quanto a idade, 1 das participantes possuía menos de 20 anos, seguido de 6 

com 20 a 30 anos, 5 de 31 a 40 anos e 2 com mais de 41 anos. Em relação ao estado civil, 

8 mulheres separadas/solteiras, 6 tinham companheiro. 

 No tocante à escolaridade, 9 possuíam ensino fundamental incompleto, 1 com ensino 

fundamental completo, 2 com ensino médio completo, 1 com superior completo e 1 com 

superior incompleto. 

 A assistência em saúde à mulher no cárcere diminui os agravos na saúde da mulher, 

trazendo benefícios no retorno à ressocialização. Em face da suscetibilidade das 

encarceradas, salienta-se a relevância da garantia ao acesso aos serviços de saúde 

promovendo melhor qualidade de vida. 14  

 Neste estudo, observou-se que as mulheres possuíam em sua maioria cor branca, 

seguido de pardas e negras, contraditório ao estudo realizado em Recife, estado nordestino 

do Brasil, com mulheres no cárcere em que sobressaiu a cor parda em 58%. 10 Do mesmo 

modo, estudo em Tangará da Serra – Mato Grosso, na região central do Brasil, prevaleceu 

a cor de pele parda seguido da negra. 14  

 O último levantamento de dados realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN) no período de julho a dezembro de 2020, obteve que aproximadamente 65% das 

mulheres encarceradas no Brasil se consideravam negras ou pardas e 32,9% brancas, 

enquanto no estado do Paraná 57,7% se consideram brancas e 42,3% pretas ou pardas. 5 

Esta divergência ocorre, devido os Estados da região Sul do Brasil, serem os únicos em 

que sobreleva a prisão de mulheres da raça branca, devido às características da população 

e por serem colonizados por europeus. 15  

 Ressalta-se que a carência de uma educação adequada e falta de oportunidades 

empregatícias, assim como o preconceito racial interferem diretamente nos dados 

evidenciados nos estudos, visto que a escolaridade e condições socioeconômicas são 

inferiores em pessoas de cor parda e negra, o que dificulta os bens econômicos e facilita a 

entrada no crime. 10  

 Em relação à idade, nota-se a consonância com pesquisa realizada na região Médio-

Norte do Mato Grosso, em uma cadeia pública feminina com 57 apenadas, aonde 

prevaleceu idade entre 18 e 31 anos. 8 Denota-se mulheres jovens, em idade reprodutiva, 
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economicamente instáveis e com baixa qualificação antecedendo o aprisionamento, dessa 

forma, encontrando-se vulneráveis ao envolvimento com o tráfico de drogas. 16  

 No que tange ao nível de instrução, observa-se semelhança ao encontrado em estudo 

realizado no município de Patos na Paraíba, região nordeste do Brasil, direcionado a 

investigar as condições de vida e de saúde de mulheres em uma unidade prisional, no qual 

das 37 encarceradas, 13,5% não eram alfabetizadas e 56,8% possuíam ensino 

fundamental incompleto. 17 Em relação ao nível de letramento de 47 reclusas de prisões do 

Piauí, 59,6% concluíram o ensino fundamental e o grau máximo de escolaridade foi o 

ensino médio completo com 10,6%. 18 A baixa escolaridade é um fator que dificulta a 

entrada da mulher no campo profissional, aumentado a pobreza e a prática de 

subempregos, bem como maior vulnerabilidade e propensão ao crime, já que o vislumbre 

da ascensão econômica rápida, faz com que as mulheres vejam na criminalidade a melhoria 

das condições de vida.  

 As mulheres em situação de cárcere muitas vezes se sentem inseguras quando 

questionadas a respeito de seu estado civil, devido ao fato de terem sido abandonadas por 

seus cônjuges ao entrarem no ambiente prisional. 19  Em Alagoas, pesquisa realizada no 

estabelecimento prisional feminino Santa Luzia, com 151 mulheres em situação prisional, 

68,21% destas eram solteiras 19, da mesma forma, estudo em Salvador-Bahia, no conjunto 

penal feminino, 82,9% também diziam-se solteiras. 11, dados que se assemelham ao 

presente estudo, no qual prevalecem as mulheres solteiras ou separadas. 

 Em relação a análise dos discursos das mulheres quanto às dificuldades vivenciadas 

no cárcere obtiveram-se que as seguintes categorias: “Atendimento centrado nas 

emergências e curativistas”, “Dificuldades estruturais do cárcere”, “Agravamento das 

condições prévias e desenvolvimento de patologias associadas ao cárcere”, “Escassez de 

apoio familiar”. 

ATENDIMENTO CENTRADO NAS EMERGÊNCIAS E CURATIVISTAS 

 Em relação ao questionamento quanto ao acesso ao sistema de saúde, observou-se 

que a principal dificuldade diz respeito ao atendimento, no qual as mulheres relataram que 

são realizadas somente em situações de emergências, após muitas queixas e não há o 

desenvolvimento de atividades preventivas e promocionais à saúde, conforme as falas 

abaixo. 

“[...] era difícil de sentir alguma coisa, eu não recebia assistência 

nenhuma, porque não havia necessidade[...] aqui se a gente tá 
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(sic) com dor fica com dor, é só em último caso tipo (sic) em 

questão de vida ou morte”. (Mulher 5) 

“[...] só em caso de emergência, de vida ou morte, é bem 

precário, a gente pede atendimento a noite e eles vem ver só no 

outro dia”. (Mulher 9) 

“[...] a gente tem que baixar a cabeça e aguentar, não tem o que 

fazer”. (Mulher 10) 

“[...] não fico pedindo consulta porque não adianta, meus 

remédio (sic), eles dão quando precisa”. (Mulher 3) 

“[...] nós pede (sic) para carceragem, daí eles dão medicamento” 

“[...] minha irmã traz o remédio”.(Mulher 1) 

 

 Em relação aos discursos das mulheres, observou-se que a primeira categoria faz 

alusão aos atendimentos emergenciais no cárcere. Objetivando a garantia ao acesso em 

saúde das pessoas privadas de liberdade com cuidado integral dentro do Sistema Único de 

Saúde - SUS, o Ministério da Saúde - MS, em ação conjunta com o Ministério da Justiça - 

MJ, através Portaria Interministerial nº 1777, de 09 de setembro de 2003, desenvolveu o 

Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), garantindo que os direitos 

dessa população se efetivem conforme instituído pela Constituição Federal de 1988, no 

qual a saúde é considerada um direito universal. 20 

 Entretanto, após avaliação criteriosa de 10 anos de atuação do PNSSP, este decaiu, 

sendo implantado através do Ministério da Saúde e da Justiça a Portaria nº 1, de 2 de 

janeiro de 2014, surgindo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), com objetivo de garantir cuidado 

integral ao indivíduo encarcerado, cumprindo os princípios de universalidade e equidade, 

através da Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), 4  designando 

para dentro das penitenciárias, equipes multidisciplinares, assim como a atenção das 

equipes das estratégias de saúde da família. 

 Estas equipes deverão ser compostas por médicos e enfermeiros especialistas em 

saúde da família. 21 No que se refere à atenção básica em saúde da população privada de 

liberdade, a Portaria Nº 3.119, de 27 de novembro de 2019, implementa as Equipes de 

Atenção Básica Prisional – (EABP), que estarão vinculadas a Atenção Primária em Saúde. 

22 
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 Apesar das normativas para instituição dos serviços, no que se refere a assistência 

em delegacias, em que existem mulheres aguardando transferência ou julgamento, a 

assistência deve ser exercida por uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima 

da delegacia, sendo a responsabilidade da assistência a cargo do município.  

 Diante disso, o profissional de enfermagem é o principal responsável pela assistência 

e pela equipe de saúde, está à frente no atendimento às encarceradas, auxilia no acesso 

ao serviço com escuta qualificada, entretanto, não consegue suprir toda demanda devido à 

falta de recursos humanos, equipe multidisciplinar e ações intersetoriais, com ênfase na 

figura do profissional médico. 8 

 Ressalta-se ainda, que apesar da possibilidade de equipes específicas para 

atendimento prisional, estudo realizado com equipe de enfermagem e carcereiros de um 

complexo de segurança máxima da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG, para 

avaliar a percepção da assistência à saúde no sistema prisional, evidenciou em relatos de 

carcereiros, o atendimento em saúde focado na assistência médico-curativista, um 

processo fragmentado de assistência, no qual não há relatos de promoção a saúde de 

detentos, 23, indo ao encontro dos discursos evidenciados pelos participantes desta 

pesquisa. 

 Em relação a assistência em saúde no cárcere, relatos apresentados em uma 

pesquisa realizada em Iguatu, no Ceará, corresponde aos obtidos neste estudo, onde o 

atendimento é realizado somente em casos de emergência, medicações são ofertadas 

pelos carcereiros, e quando estão passando mal o agente penitenciário avalia a 

necessidade de levar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou hospital. 16 Semelhanças 

também podem ser observadas quando comparados os dados com estudo realizado na 

Unidade Prisional da região do Cariri, onde se relacionam as falas a respeito da assistência 

em saúde, abandono, superlotação, péssimas condições de higiene e doenças 

infectocontagiosas. 2, demonstrando que apesar da existência dos serviços, as ações de 

saúde são escassas e voltadas para o atendimento da ocorrência de doenças. 

 Entre os diversos modelos de assistência à saúde, encontra-se o sistema biomédico, 

que é aquele caracterizado pela assistência hospitalocêntrica, voltada para o corpo 

máquina, no qual a assistência é focada no tratamento da patologia e não na prevenção. 

24, sendo este inverso ao modelo que é proposto pelas políticas do SUS, o qual preconiza 

a integralidade de assistência com ações de promoção, proteção, recuperação e 

universalidade ¹ 
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 Diante disso, é perceptível que a população privada de liberdade vive em total 

abandono pelas autoridades e sociedade, ao contrário do proposto pelos direitos humanos 

evidenciados na Constituição Federal de 1988. Ainda mais, no que se refere a população 

feminina, estas encontram-se mais vulneráveis ao adoecimento do que os homens, pois 

existem particularidades do sexo feminino que necessitam de cuidados assistenciais 

preventivos. 25  

 No entanto, as ações do PNSSP estão voltadas preferivelmente aos cuidados 

materno-infantil, em que a atenção em saúde se encontra direcionada às gestantes, 

puérperas e a criança. 26 Ainda assim, em algumas penitenciárias não há assistência a 

mulheres nem no período gestacional, e a superlotação, ambiente insalubre, higiene 

precária, alimentação inadequada, são fatores que influenciam a transmissão de doenças 

infectocontagiosas. 6  

 A ausência de profissionais e de serviços de saúde no sistema carcerário faz com que 

a realização do serviço seja buscada na atenção primária, porém, existe insuficiência de 

agentes penitenciários para realizar o transporte e escolta até o local de atendimento, 

fazendo com que esses profissionais selecionam qual presidiária necessita de atendimento 

para encaminhar. 27  

 Ainda, estudo evidenciou que devido à proximidade entre os agentes e as 

reeducandas, a ausência de profissionais capacitados em saúde dentro da unidade 

prisional e a baixa demanda de carcereiros para deslocar a paciente até a UPA, ocorre de 

os próprios agentes penitenciários fornecerem medicamentos, principalmente analgésicos 

8, indo ao encontro dos discursos evidenciados neste estudo, demonstrando a carência de 

atendimento à população feminina. 

DIFICULDADES ESTRUTURAIS DO CÁRCERE 

 No que se refere às dificuldades estruturais salientadas pelas mulheres do cárcere, 

constatou-se o espaço físico insalubre e insuficiente, a falta de um local adequado para 

lavar utensílios domésticos e roupas. Quanto a higiene e alimentação, há relatos de 

umidade, ausência de uma conduta higiênica, precariedade da alimentação, conforme 

relatam a seguir: 

“[...] o colchão no chão cheio de fungo e bactéria, o colchão é 

precário...não tem nada para fazer porque a gente fica 

totalmente exposta, é bastante umidade”. (Mulher 10) 
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 “[...] a gente lava tudo no banheiro, a louça também porque é 

muito pequeno”. (Mulher 12) 

“[...] às vezes vem com cabelo, um bife de cavalo bem ruim”. 

(Mulher 11) 

“[...] e nem bicho come isso, a carne de porco vem crua também”. 

(Mulher 14). 

“[...] ficou uma semana um rato morto ali no corredor, acho que 

só tiraram porque você veio”. (Mulher 14). 

 

 Em relação à segunda categoria observou-se que as mulheres referiram a 

insegurança quanto a estrutura e organização dos serviços, corroborando estudo realizado 

em uma colônia prisional feminina em Pernambuco, em que a superlotação reflete de forma 

negativa nos cuidados básicos de higiene e alimentação, com elevado risco para 

transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. 28  

 Da mesma forma, estudo realizado com mulheres em uma penitenciária feminina de 

Maringá, no Paraná, assemelha-se a este estudo no que se refere a alimentação 

inadequada, superlotação, ambiente estrutural degradante e a ausência de atenção às 

necessidades específicas das mulheres, produtos de cuidados básicos para higiene e 

condições precárias dos presídios, estimulando, deste modo a evolução de doenças físicas 

e mentais e retrocesso na ressocialização. 29 

 Ademais, a constituição Federal de 1988 em seu Art. 1º, Inciso III, refere que ninguém 

será submetido a tratamento desumano ou humilhante ¹, porém, quando os indivíduos são 

inseridos no ambiente prisional encontram um ambiente superlotado, degradação na 

infraestrutura, higiene precária, ausência de assistência médica e alimentação inadequada. 

17 

 A Lei de Execução Penal (LEP), enfatiza que é dever do Estado dar assistência 

integral e gratuita ao indivíduo encarcerado, compreendendo amparo jurídico, social, 

religioso, educacional e saúde, objetivando a reinserção deste na sociedade, fornecendo 

alimentação, vestuário, instalações higiênicas, serviços que atendam aos presos nas suas 

necessidades pessoais e assistência à saúde de caráter preventivo e curativo. 30 Portanto, 

há desconformidade entre o que se enfatiza na LEP e a realidade vivenciada nos presídios. 

Quando se refere ao público feminino, as mulheres são biologicamente diferentes e 

necessitam de atenção específica. 31  
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 Estudo evidenciou que a garantia ao cuidado humanizado, é transformado em 

tormento e maus tratos sofridos pela precariedade das condições de higiene pessoal e 

local, ausência de cuidados básicos como absorvente e papel higiênico, resultando na 

utilização de miolo de pão como absorvente, ambiente sujo, ausência de colchão, pouco 

espaço, instalações precárias e falta de alimentação adequada, ausência de privacidade 

para necessidades fisiológicas devido ao sanitário ser dentro da cela, abusos sexuais e a 

inexistência médica, deixando a população feminina totalmente exposta a riscos que 

agravam a saúde destas. 32  

 Ademais, o estudo evidenciou que não há políticas públicas voltadas a mulheres no 

cárcere, nem investimento financeiro para uma acomodação estrutural no sistema 

carcerário que possa atender as mulheres em suas individualidades. A estrutura física é 

degradante e mulheres estão padecendo física, fisiológica e psicologicamente 33, indo ao 

encontro das falas das participantes desta pesquisa. 

 As pessoas que vivem encarceradas no Brasil não possuem seus direitos básicos 

garantidos, encontram-se em um ambiente sem ventilação, quente, hostil, recebem nutrição 

inadequada, enfrentam o medo, estresse, sedentarismo, higiene corporal ineficaz, 

favorecendo a diversos males em relação a estrutura física e psíquica, como doenças 

transmissíveis, relacionadas ao sistema respiratório, ginecológico e mental. 16 

AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES PRÉVIAS E DESENVOLVIMENTO DE 

PATOLOGIAS ASSOCIADAS AO CÁRCERE 

 Em relação à saúde, as dificuldades relatadas pelas mulheres referem o agravamento 

das condições prévias e desenvolvimento de patologias associadas ao cárcere, 

especialmente pelo ambiente insalubre e propenso para o desenvolvimento de patologias 

respiratórias e ginecológicas, conforme os relatos a seguir: 

 

“[...] Tontura, bastante tontura. Se eu não me agarrar eu caio, 

dor de cabeça frequente e dor na bexiga”.  (Mulher 1) 

“[...] Eu tenho asma e as minhas crises aqui dentro são muito 

mais agressivas [...] quando caí aqui tinha um corrimento 

amarelo com cheiro”. (Mulher 14) 

“[...] Dor na barriga, e meu problema respiratório, também sinto 

muita dor de cabeça também por causa da minha sinusite”. 

[Mulher 7) 
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“[...] minha cabeça que não funciona direito, mais é psicológico 

mesmo [...] esse lugar fechado mexe muito com o psicológico da 

gente” (Mulher 13) 

 

 Com ênfase aos relatos das queixas evidenciadas pelas detentas na saúde, tanto 

física quanto psicológicas, não há um cuidado de prevenção ou acompanhamento que são 

associadas ao sexo feminino, devido a suscetibilidade de infecções transmissíveis no 

cárcere, as falas das mesmas são as seguintes: 

“[...] eu tenho asma e as minhas crises aqui dentro são muito 

mais agressivas”. (Mulher 14) 

“[...] acompanhamento e instrução da parte ginecológica, mais 

preventivo porque tá sempre chegando e saindo pessoas”. 

(Mulher 12) 

 

 Em estudo no interior de São Paulo, com 1.013 reeducandas sobre as condições de 

saúde de mulheres encarceradas, as queixas mais relatadas foram hipertensão, diabetes, 

ISTs, ausência de atendimento ginecológico, de coleta de citopatológico e cefaleia. 34 

Assim, ocorre o retorno para a sociedade com morbidades físicas e psicológicas agravadas 

e sem tratamento, conforme os discursos evidenciados na terceira categoria deste estudo.  

 Estes agravamentos levam a maiores danos e custos, devido à pouca assistência em 

saúde oferecida e ainda dificultam a reinserção após o período de aprisionamento. Em 

consonância a demais estudos, uma pesquisa em Recife - PE, resultou que as morbidades 

mais descritas pelas internas eram doenças respiratórias, psicológicas como a depressão 

e ansiedade, ginecológicas como candidíase, gardenerella, tricomoníase, sífilis, HIV, 

hepatite, hipertensão arterial e diabetes. 10 

 Entre os impactos à saúde detectados em relação a população carcerária, no Rio de 

Janeiro, com ambos os sexos, reitera que o sexo feminino sofre tanto psicologicamente 

quanto pelo abandono em relação ao cárcere, os fatores relacionados são o confinamento 

apertado que leva a dormirem no chão, odor fétido, vivência com a violência tanto dos 

carcerários como das colegas de cela, estressores manifestos em sofrimento psíquico com 

reações físicas e emocionais. 35  

 

ESCASSEZ DE APOIO FAMILIAR 
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 Outra dificuldade evidenciada pelas participantes, foi a referência ao apoio familiar, no 

qual os relatos do abandono e a ausência de visita de familiares e de cônjuges, conforme 

os discursos abaixo: 

 

“[...] eu me sinto meio esquecida às vezes”. (Mulher 3)  

“[...]  faz tempo que não vejo meu filho [...] tinha um companheiro 

mas ele não vem visita (sic)”. (Mulher 4) 

“[...] aqui tô (sic) sofrendo né, tô (sic) sofrendo pela minha mãe 

porque ela não pode vir me ver”. (Mulher 11) 

“[...] sou de longe e minha irmã de tornozeleira também fica 

ruim ta (sic) vindo me visita (sic)”. (Mulher 13) 

  Em relação ao vínculo com a família, o abandono prevalece com as mulheres 

encarceradas, sendo que quando adentram ao sistema prisional são aos poucos 

esquecidas pelos seus cônjuges, conforme relato em estudo sobre desestabilidade familiar 

e as várias faces do abandono realizado em Natal-RN, em que uma das detentas relatou 

que visitara seu ainda esposo durante os 10 anos em que ele ficou detido, e foi presa devido 

a tentativa de levar drogas para ao parceiro no cárcere, e, agora em liberdade, ele conheceu 

outra companheira e se casou. 36 Ademais, em relação a visita de familiares, as mães e 

filhos são os mais presentes, sendo incomum a presença do sexo masculino9, assim como 

os discursos das participantes destes estudos. 

 A realidade vivenciada pelas mulheres no sistema prisional a respeito do abandono 

afetivo se diferencia imensamente quando comparado ao sexo oposto. O abandono afetivo 

incide sobre as mulheres, o cônjuge particularmente afasta-se logo após elas ingressarem 

no cárcere. Logo após a condenação, as visitas dos familiares são mais raras, não só pelo 

fato do distanciamento entre a prisão e o local onde reside o familiar, mas pela condição 

socioeconômica e até mesmo pela humilhação enfrentada por familiares no momento de 

revista em dia de visitas. 9  

 Apesar de cumprirem a pena de isolamento da sociedade imposta pelas autoridades 

judiciais, o maior castigo que as detentas pagam não é só a restrição de liberdade, mas a 

ausência de humanização e empatia por parte da carceragem e do Estado na atenção 

integral em saúde das pessoas privadas de liberdade. 

 Medidas preventivas devem ser inseridas nas prisões não somente curativas, pois as 

condições estruturais desumanas e degradantes do ambiente tem contribuído, juntamente 
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com o abandono familiar, para o agravamento de patologias pré-existentes e surgimento 

de novas, principalmente nos casos de doenças ginecológicas, respiratórias e psicológicas. 

A falta de sensibilidade e empatia que transpassa o sistema prisional converte presídios em 

depósitos humanos e de fato, não se ressocializa quem vive em circunstâncias desumanas 

e humilhantes. 

CONCLUSÃO 

 Em face ao exposto, as dificuldades evidenciadas pelas mulheres no cárcere foram a 

assistência em saúde fragmentada, voltada somente para emergências e automedicação. 

Se percebe, do mesmo modo, as dificuldades quanto a estrutura dos serviços, alimentação, 

ausência de cuidados preventivos e a escassez de apoio por parte da família 

 Portanto, instiga-se o desenvolvimento de novas pesquisas voltadas para a saúde da 

mulher no cárcere, bem como de políticas públicas que compreenda as necessidades, 

dificuldades de ressocialização, assim como a luta pelos direitos humanos para melhoria 

das condições em saúde dessa população. 
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APÊNDICE A: INSTRUMENTO OU ROTEIRO DE COLETA DE DADOS 
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ANEXO A: NORMAS DA REVISTA 

Artigo Original 

  Envolvem, resultado de pesquisas empíricas, de diferentes desenhos 

metodológicos abortando temas importantes envolvendo estudos metodológicos, de avaliação, 

qualitativos e de intervenção. 

Estrutura 

  O manuscrito limita-se a 20 páginas, excluindo o resumo e as referências. Deve 

ser formatado de acordo com as seguintes normas: Papel A4; margens de 2 cm; fonte Arial, 

tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, sem espaço entre os parágrafos. A citação dos autores 

ao longo do texto deve ser subscrita após o ponto, sem parênteses. 

  O resumo deve ser no idioma original, no formato estruturado com as seguintes 

seções: objetivo, método, resultado, conclusão/considerações finais, com no máximo 200 

palavras. 

 

Idioma 

Os artigos devem ser redigidos em português, espanhol ou inglês, obedecendo à ortografia 

vigente, empregando linguagem fácil e precisa, bem como se evitando a informalidade da 

linguagem coloquial.  

 

Abreviaturas/ Nomenclaturas 

Com exceção das unidades de medidas, siglas e abreviaturas devem ser evitadas ao 

máximo, devendo ser utilizadas apenas para termos consagrados. Quando usadas, devem ser 

definidas ao serem mencionadas pela primeira vez. Após a definição da abreviatura, o termo 

completo não deverá ser mais utilizado.  

Jamais devem aparecer no título e nos resumos.  

 

Referências 

A Rev enferm UFPE on line adota as normas de Vancouver. As referências devem ser 

numeradas e ordenadas segundo a ordem de aparecimento no texto, no qual devem ser 

identificadas pelos algarismos arábicos respectivos sobrescritos. Para listar as referências, não 

utilize o recurso de notas de fim ou notas de rodapé do Word. 

 

Tabelas 

  As tabelas e/ou ilustrações devem ser apresentadas de forma complementar ao 

assunto, não repetindo o conteúdo. Devem ser elaboradas com a ferramenta MS Word, dados 

explícitos, separados por linhas e colunas de forma que cada um esteja na sua célula. Se utilizar 

dados de outra fonte, publicados ou não, obter permissão e indicar a fonte por completo. 

Apresentar material explicativo em notas abaixo da tabela. Explicar em notas todas as 

abreviaturas não padronizadas usadas em cada tabela. 

 

Ilustrações 

Todas as figuras, como fotografias, gráficos ou diagramas, devem ser numeradas 

consecutivamente, na ordem de citação no texto, e submetidas em folhas separadas. Cada figura 

deve apresentar legenda autoexplicativa, inclusive acerca das abreviaturas e símbolos utilizados. 

Figuras reproduzidas de outras fontes já publicadas devem indicar esta condição na legenda, assim 

como devem ser acompanhadas por uma carta de permissão do detentor dos direitos. Fotos não 

devem permitir a identificação do paciente; somente tarjas cobrindo os olhos podem não constituir 

proteção adequada.  
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ANEXO B: DECLARAÇÃO DE PERMISSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 
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ANEXO C: APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA 
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ANEXO D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO E: DECLARAÇÃO DA CORREÇÃO DE PORTUGUÊS 
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ANEXO F: DIPLOMA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA CORREÇÃO 
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ANEXO G:  CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO 
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ANEXO H:  COMPROVANTE DE SUBMISSÃO A REVISTA 

 

 

 

 
 

 


