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RESUMO  
O trabalho tem como objetivo analisar a assistência à saúde das 
mulheres encarceradas; especificamente propõe levantar o 
atendimento ofertado e a legislação brasileira de amparo a saúde deste 
público. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, descritiva e 
exploratória de natureza qualitativa, a partir da catalogação das 
produções científicas e a formação do banco de dados. Dentre essas 
produções, foram selecionadas 07(sete), estas publicações denunciam 
que as unidades prisionais pesquisadas convivem com um quadro 
alarmante relacionado à saúde das mulheres, onde identificou-se a 
precariedade e/ou ausência nos atendimentos desde à atenção básica, 
média e alta complexidade. Verificou-se que a saúde das mulheres 
encarceradas, como questão de saúde pública, exige intervenção 
urgente por parte do Estado quanto a implementação de medidas de 
prevenção e promoção da saúde, além da necessidade da sociedade civil 
e das entidades vinculadas à defesa dos direitos humanos atentarem aos 
direitos das mulheres encarceradas. 
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ABSTRACT 
The work aims to analyze the health care of incarcerated women; 
specifically proposes to survey the care offered and the Brazilian 
legislation to support the health of this public. Therefore, a 
bibliographical, descriptive and exploratory research of a qualitative 
nature was carried out, based on the cataloging of scientific productions 
and the formation of the database. Among these productions, 07 
(seven) were selected, these publications denounce that the researched 
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prison units live with an alarming situation related to women's health, 
where precariousness and/or absence in care from primary, medium 
and high care was identified. complexity. It was found that the health of 
incarcerated women, as a public health issue, requires urgent 
intervention by the State regarding the implementation of prevention 
and health promotion measures, in addition to the need of civil society 
and entities linked to the defense of human rights violate the rights of 
imprisoned women. 

 
Keywords: Incarcerated women; Public health; Legislation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A superpopulação carcerária atrelada às precárias condições das unidades prisionais 

resulta em um ambiente insalubre propício à proliferação de doenças, dessa forma, este 

levantamento se justifica especialmente em função do aumento das prisões de mulheres e 

do direito que estas possuem a um atendimento integrado em saúde. O trabalho tem como 

objetivo analisar a assistência à saúde das mulheres encarceradas; especificamente propõe 

levantar o atendimento ofertado e a legislação brasileira de amparo a saúde deste público, 

para tanto, optou-se por focar nas informações que expressam os determinantes relacionados 

as suas condições de saúde2. 

O sistema prisional brasileiro foi regulamentado pela Lei de Execução Penal (LEP), que 

determina como deve ser executada e cumprida a pena privativa de liberdade e restrições de 

direitos. A Constituição Federal Brasileira (CFB) de 1988 responsabilizou o Estado pela garantia 

do direito universal à saúde e traz a prerrogativa do cuidado as mulheres encarceradas de forma 

integrada no que se refere ao acesso à saúde e à informação, conforme preconizado na 

Legislação Básica da Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) ao tratar da ordem social onde 

encontra-se expresso a obrigatoriedade de divulgação das informações quanto a capacidade 

dos atendimentos de saúde e seu uso pelo usuário desta política. 

Desse modo, compreende-se a saúde como direito, todavia, é notório a violação 

constante desses direitos, impactando negativamente na vida das mulheres encarceradas, 

atingindo diretamente sua família e especialmente seus filhos, rebatendo automaticamente na 

sociedade, trazendo sérios prejuízos sociais. A mulheres foram consideradas em vários artigos 

da LEP, a exemplo do direito ao estabelecimento apropriado à amamentação, ao berçário, 

 
2 Este artigo é parte do trabalho apresentado com requisito parcial para conclusão de curso de pós graduação lato 
sensu em Gestão em saúde na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no ano 2019. 
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espaço para gestante, bem como para a parturiente. Mas, identifica-se que a realidade prisional 

das mulheres não se alterou de forma significativa. 

Além da precariedade no atendimento à saúde e do crescimento da população prisional 

em geral, quanto à destinação dos estabelecimentos penais por gênero, constatou-se que entre 

os anos de 2015 à 2020, a maior parte das unidades prisionais foram projetadas para o sexo 

masculino. Entre 1.418 unidades prisionais brasileiras, cerca de 1.067 (entre 74% a 74,9%) 

destinam-se ao sexo masculino; 107 (média de 7%) destinam-se ao sexo feminino; 244 (média 

de16% a 18,2%) são caracterizadas como mistas e média de 3% unidades prisionais não 

informaram sobre sua destinação no que se refere ao sexo e gênero3 (INFOPEN, 2021).  

Propõe se a pesquisa exploratória, do tipo revisão bibliográfica, de natureza qualitativa. 

Após uma verificação em todos os achados, foram selecionados 07(sete) publicações que mais 

se identificaram, em sua essencia com a proposta deste trabalho. Foi realizada a síntese dos 

dados, contemplando o objetivo, a metodologia, os resultados, discussão e conclusão, e, 

registradas as informações coletadas julgadas relevantes.  

O  trabalho foi dividido em introdução, em que, entre outros aspectos apresenta-se os  

motivos que conduziram à seleção do tema, os objetivos e a metodologia; apresentou-se a 

legislação brasileira de amparo a saúde da mulheres encarceradas; os resultados e discussão 

sobre os achados da pesquisa no que se refere ao atendimento e as considerações finais. 

 

2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E A SAÚDE DAS MULHERES ENCARCERADAS 

 

O Código Penal Brasileiro, lei nº 2.848/1940, prevê a garantia da manutenção dos 

direitos sociais das pessoas após o encarceramento, no entanto, as políticas sociais no âmbito 

prisional, com o intuito de modernizar o sistema prisional brasileiro só foram criadas pelo 

Estado a partir da LEP, nº 7.210/1984, quando foi pensado o primeiro parâmetro normativo 

relacionado à garantia da assistência à saúde no sistema carcerário. A CFB de 1988 preconizou 

no artigo 196, a saúde como “[...] dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos[...] para sua promoção, 

 
3 O levantamento do INFOPEN, não leva em conta as especificidades de gênero conforme a autoidentificação, de 
acordo com a Resolução Federal nº 348/2020 que ampara os procedimentos relativos as pessoas LGBT acusadas, 
rés, condenadas ou privadas de liberdade. A resolução abarca o público Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexuais (LGBTQIA+), e abriga outras possibilidades de orientação 
sexual e identidade de gênero. 
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proteção e  recuperação”. A saúde será ofertada mediante a implementação do SUS, Lei Nº 

8.080/1990, contemplando os princípios de universalidade, equidade, integralidade, 

participação e controle social. (BRASIL, 1988). 

 O sistema prisional brasileiro passa a ser regulamentado pela LEP e nas publicações nas 

Portarias Interministeriais do Ministério da Saúde a questão da saúde no sistema carcerário é 

tratada em documentos setoriais como o Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional (PNSSP 

) de 2004 (Portaria Interministerial nº 1.777, de 9 de setembro de 2003) e pela Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional  (PNAISP) 

de 2014 (portaria nº 668/2002), onde foi atribuído maior visibilidade especificamente a 

população encarcerada. Tendo como proposta, garantir ações integrais de saúde, enfatizando, 

além da assistência, a prevenção e a promoção de saúde às populações masculina e feminina 

privadas de liberdade. (BRASIL, 2014). 

Neste sentido, pode se dizer que as pesquisas e intervenções relacionadas as condições 

de vida e saúde da população carcerária são relativamente recentes, pois, iniciaram induzidas 

em principio por meio do “Projeto de Saúde no Sistema Prisional”, planejado pela Organização 

Mundial de Saúde(OMS) em 1995. Destaca-se também a publicação de  2007 da OMS, o guia 

“Saúde nas Prisões”, documento que definiu que os encarcerados devem receber tratamento 

de saúde de forma a não agravar as doenças já existentes anterior ao seu encarceramento assim 

como não deve favorecer o surgimento de novas doenças. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2007). 

Assim, por meio de diretrizes para a efetivação de uma política de saúde determinou- se 

que os moldes do encarceramento devem trabalhar na redução dos danos próprios do 

encarceramento. Contudo, é notória a contradição que existe entre a legislação brasileira e a 

realidade nas prisões brasileiras, onde as condições do encarceramento são precárias atreladas 

ao mínimo de assistência à saúde. Dessa forma, o direito à saúde precisa ser visto como uma 

prática social própria da condição humana, não podendo, portanto, se restringir ao aparato 

legal conforme vivenciado na realidade brasileira. 

Outro avanço no atendimento à mulheres encarceradas se deu com a instituição da 

Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do 

Sistema Prisional (PNAMPE) instituída através da Portaria Interministerial nº 210, de 16 de 

janeiro de 2014, entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
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Presidência da República (BRASIL, 2014). A PNAMPE inclui, dentre outras prerrogativas, a 

prevenção de todos os tipos de violência contra as mulheres encarceradas, abarca a promoção 

de normas e práticas voltadas às especificidades das mulheres no que se refere às questões de 

gênero, idade, etnia, cor ou raça, sexualidade, orientação sexual, nacionalidade, escolaridade, 

maternidade, religiosidade, deficiência física e mental e outros aspectos fundamentais, assim 

como o fomento à construção de unidades prisionais adaptadas as particularidades do público 

feminino. (BRASIL, 2014b). 

Verifica-se que “a prevalência de um modelo encarceratório como única política de 

execução penal no país”, as péssimas condições dos presídios e as constantes alegações 

“governamentais da falta de verbas e recursos para uma assistência mínima aos presos, como 

o atendimento à saúde, o acompanhamento jurídico, a assistência às necessidades materiais e 

sociais” são questões que precisam ser enfrentadas urgentemente especialmente pelo poder 

judiciário. (REGRAS MÍNIMAS PARA O TRATAMENTO DOS PRISIONEIROS, 1984). 

As regras mínimas para tratamento do preso foram estabelecidas em 1955 e aprovadas 

na Assembleia Geral da Organizações das Nações Unidas (ONU) em 1957, contudo, nesse 

período não se considerou a realidade da mulheres encarceradas, muito menos qualquer 

demanda específica a sua realidade, em função da restrição do público. As regras mínimas para 

tratamento de reclusos, proposta pela ONU, no ano de 1977, em sua regra de número 23 

orienta que “nos estabelecimentos penitenciários para mulheres devem existir instalações 

especiais para o tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das 

convalescentes”. (REGRAS DE BANGKOK, 2010). 

As Regras de Bangkok foram aprovadas na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010 

para o tratamento da mulher presa e medidas não privativas de liberdade para as mulheres 

infratoras. O Brasil participou ativamente da discussão, no entanto, elas só foram publicadas 

oficialmente em português em 2015. O Estado brasileiro, por ser membro da ONU, tem o 

“dever” de respeitar as regras, mas, não pode sofrer sanção por não cumpri- las. (REGRAS DE 

BANGKOK, 2010). 

O PNSSP prevê a implantação de equipes de saúde (médico, enfermeiro, odontólogo, 

psicólogo, assistente social, técnicos de enfermagem e de higiene dental) nas unidades 

prisionais com mais de cem pessoas presas, na proporção de uma equipe para cada quinhentos 

pessoas presas. Tais serviços devem atender “às necessidades de atenção no nível básico, 
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mínimo da assistência no nível da média complexidade [...] e componentes das urgências e 

emergências em saúde, em consonância com as especificidades do Sistema Penitenciário 

Nacional”. (BRASIL, 2005). O princípio da dignidade humana significa um equilíbrio à atividade 

punitiva do Estado, e, portanto, um princípio base para o processo de humanização das sanções 

penais, assim, deve ser preservada, independentemente da condição de sentença. 

 

3 O ATENDIMENTO OFERTADO AS MULHERES ENCARCERADAS 

 

A partir do levantamento bibliográfico, foram selecionadas 07 (sete) publicações, 

levando em conta os objetivos e métodos utilizados, com intuito de analisar o atendimento de 

saúde ofertado a mulheres encarceradas no período de janeiro de 2000 a dezembro de 20194. 

Identificou-se que 04(quatro) estudos utilizaram a abordagem qualitativa e 03(três) a 

abordagem qualitativa e quantitativa. Quanto aos estados, 01(um) foi desenvolvido no estado 

da Paraíba; 02(dois) no Mato Grosso; 01 (um) em Santa Catarina; 01(um) no Ceará; 01 (um) em 

São Paulo e o último baseou-se em uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa 

Aplicada (IPEA). 

Nessa perspectiva, o artigo de Kölling et al. (2013), foi desenvolvido com base 

principalmente no Relatório de Visita do Conselho Estadual de Direitos Humanos a Penitenciária 

de Segurança Máxima da Paraíba; Barsaglini et al. (2015), realizou entrevistas semiestruturadas 

com gestores das duas secretarias e consulta a documentos oficiais no Sistema Prisional de 

Mato Grosso; Graca et al. (2018) realizou entrevistas com 15(quinze) mulheres encarceradas 

na cadeia pública feminina de um município da região médio-norte de Mato Grosso; Assunção 

(2010) buscou informações sobre os serviços oferecidos as mulheres no Presídio Feminino de 

 
4 Pesquisou-se referencial científico no idioma português, sendo, dissertações, teses e artigos no período de janeiro 
de 2000 a dezembro de 2019, utilizando as palavras chaves Saúde; Mulher; Encarcerada; foram consultados ainda 
livros e a legislação brasileira. Foram encontrados na base de dados de artigos e Scientific Electronic Library Online 
- Scielo: aproximadamente 8.970 resultados. Realizada também busca nas bases de dados existentes na Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), no ícone via descritores DeCS/MeSH, onde foram encontrados 10 resultados dentro das 
palavras chaves e, quando a pesquisa foi generalizada para as palavras “saúde da mulher” foram encontradas 283 
resultados. No banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), na grande área conhecimento de ciências humanas, ciências de saúde e ciências sociais aplicadas e na 
área de conhecimento de medicina, educação e direito foram encontrados 27.471 resultados. No portal de 
periódicos da CAPES foram encontrados 22 artigos e livros sobre o tema, dentro dos periódicos Cadernos 
EBAPE.BR: Ciência & saúde coletiva, Ciência & Amp; Saúde Coletiva , Cogitare Enfermagem; Estudos Feministas: 
Revista Artemis, Revista Brasileira de promoção da saúde, Revista estudos feministas, Revista FAMECOS, Revista 
Famecos - mídia, cultura, e tecnologia, Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação e     Saúde em debate.  

https://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?rfnId=rfin1&frbg&rfnGrpCounter=2&=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(CAPES)%2CEbscoLocalCAPES%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=CAPES_V1&fctV=Ciencia%20%26Amp%3B%20Saude%20Coletiva&fctV=por&ct=facet&rfnGrp=2&rfnGrp=1&srt=rank&tab=default_tab&fctN=facet_jtitle&fctN=facet_lang&dum=true&vl(freeText0)=saude%20da%20mulher%20encarcerada&dstmp=1562753637737
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Florianópolis, Santa Catarina; Teixeira et al., (2017), entrevistou 38( trinta e oito) mulheres 

entre 18 à 40 anos na unidade Prisional da região do Cariri, Ceará; Audi et al., (2016), realizou 

coleta de material para exames de saúde e dados antropométricos com 1.013 mulheres em 

uma penitenciária feminina do interior do estado de São Paulo, e, Medeiros, (1999) tratou de 

divulgar resultados dos estudos desenvolvidos pelo IPEA. 

Segundo os autores Kölling et al., (2013, p. 284), apresentar o direito à saúde sob o olhar 

do PNSSP é fundamental para enfrentar o “problema da cegueira em relação à concretização do 

direito fundamental à saúde no sistema prisional dar-se-à mediante a consolidação da política 

pública de saúde”. A garantia do direito à saúde é uma das prerrogativas da democracia, 

entretanto, a sociedade brasileira é caracterizada pelas desigualdades sociais que se tornam 

muito acentuadas principalmente no sistema carcerário, em que a realidade é extremamente 

negligenciada pelo Estado.  

Assim “alguns condicionantes de saúde, tais como educação, saneamento básico, dentre 

outros, são determinantes para o precário quadro sanitário no sistema prisional brasileiro”. As 

condições precárias da prisão dificultam ou até impossibilitam respostas efetivas ao vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), dentre 

outras doenças infecciosas e/ou sexualmente transmissível (DST) nas situações de 

encarceramento. São frequentes ainda as doenças como “vulvo vaginites e câncer de colo de 

útero e de mama” (KOLLING et al., 2013, p.284). 

Os gestores das unidades prisionais foram questionados sobre como veem a instituição 

penitenciária e o atendimento à população carcerária, estes apontaram  as dificuldades para 

efetivação do PNSSP, mas, reconhecem os avanços, “mostrando a não passividade e a 

criatividade diante deles que podem trazer inovações à gestão.” Levando em conta que o 

contexto prisional apresenta particularidades no setor de saúde com reflexos na gestão, que 

por vezes precisam se adequar com o intuito de promover o princípio da equidade diante do 

diferente, e por vezes este princípio é comprometido. O direito, a equidade para além dos 

entraves institucionais, ainda encontra “barreiras de  discriminação à população atendida/presa, 

muitas vezes envoltas em nuances tecnicistas e burocráticas, afetando, o direito à saúde”. 

(BARSAGLINI et al., 2015, p. 1128). 

Foi analisado que os serviços baseados nos princípios e diretrizes do SUS nas unidades 

prisionais, necessitam se adequar conforme as especificidades das unidades, contando com o 
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aparato das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcione constatemente atendendo as 

demandas espontâneas e programadas, dessa forma, resolveria boa parte das ocorrências e 

evitaria os deslocamentos das mulheres encarceradas, entretanto, esta necessidade, entre 

outras questões esbarra-se na indisponibilidade de profissionais atuantes com foco na saúde do 

interno. Como seria possível “operacionalizar uma política orientada pelos princípios de 

universalidade, equidade, integralidade, acolhimento e humanização como o SUS?”. 

(BARSAGLINI et al.,  2015, p. 1128). 

O atendimento traz “a ambiguidade de presos serem vistos como diferentes por 

desobedecer à lei, infringir a ordem social, mas, também, como iguais aos demais no que 

concerne ao direito à saúde a ser provido pelo Estado”. Todavia, a politica pública de saúde 

deve ser ofertada a quem dela necessitar livre de  julgamentos. “A refração que a prisão provoca 

não parece ser somente nos princípios do SUS, como vimos, pois o preso pode passar de réu à 

vítima nos meandros da instituição.” Diante disto, o direito a saúde deve ser respeitado frente 

ao formato atual de orientação do SUS sobre a necessidade de conhecer a população para 

organizar adequadamente os atendimentos. Entretanto, “o saber produzido sobre os presos 

pelo poder governamental (quantitativo, numérico), não atende eficazmente às necessidades 

do setor saúde”. (BARSAGLINI et al., 2015, p. 1128). 

GRAÇA et al. (2018) entrevistou mulheres em uma cadeia pública feminina. As 

participantes relataram sobre a fragilidade no atendimento a saúde, diante da escassez de 

recursos humanos e materiais, onde não é possível contar com atendimento de prevenção “a 

dor tem que aparecer para que eu tenha acesso.” O acesso à saúde é visto como privilégio, as 

falas das mulheres denunciam que o atendimento é acessado somente no caso de doenças 

circulantes como “doenças respitatórias, tuberculose, AIDS,  evolução e aquisição de doenças 

mentais, câncer, hanseniase.” Percebe-se que o encarceramento impacta duramente na saúde 

física e mental das mulheres, contudo, a necessidade do atendimento em saúde é avaliada 

pelos agentes penitenciários e pela direção da unidade que não possuem competência técnica 

para realizar tal avaliação, agravando por vezes o estado de saúde. 

Nesse contexto os relatos das internas demonstram que além da falta de acesso aos 

serviços básicos em saúde, a unidade não atua na perspectiva de referência e contrarreferência, 

sistemas de gestão que o SUS propõe para sua consolidação, invalidando portanto, a 

característica do diálogo e de interação na busca pelo atendimento de prevenção, assim como 
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no diagnóstico das demandas apresentadas, conforme especificado na PNPSS. Foi identificado, 

a precariedade no acesso aos serviços de saúde e a deficiência de recursos humanos e materiais, 

confirmando, portanto, a ineficiência na efetivação das legislações direcionadas as unidades 

prisionais. Esta precariedade do sistema prisional sobre a atenção à saúde das mulheres, 

ocasiona a disseminação de diversas patologias, contribuindo dessa forma para o agravamento 

nas condições de saúde. (GRAÇA et al., 2018). 

A pesquisa de Assunção, (2010), deu conta que entre as mulheres entrevistadas, 

somente uma informou ter sido atendida pelo dentista porque tratava-se de uma emergência; 

a maioria das mulheres informaram nunca ter sido atendida pelo psicólogo e todas informaram 

não ter conhecimento relativos ao planejamento familiar.  As entrevistadas informaram ainda 

que não há cuidados com a alimentação, nem mesmo nos casos em que necessitam de uma 

dieta equilibrada; relataram sobre o restrito número de profissionais de saúde e a precariedade 

do atendimento e sobre a necessidade da gestão da unidade atentar as suas demandas. 

Os estudos de Teixeira et al. (2017, p. 1663), identificou por meio de entrevistas a 

precariedade do sistema prisional no que se refere a “atenção à saúde da mulher, acarretando 

a disseminação de diversas patologias, contribuindo assim para o agravamento nas condições 

de saúde”. As mulheres encarceradas relataram sobre a ausência de prevenção, não acesso a 

informações sobre as doenças as quais as mulheres estão sujeitas e relatam ainda que 

raramente são conduzidas a Unidade de Saúde em função da ausência de escolta e viaturas 

para tais procedimentos.  

Foi identificado que as condições da prisão fazem com as mulheres se sintam 

constrangidas diante da realidade vivenciada. “Identificamos tanto nas entrevistas quanto na 

observação do local que essas mulheres se mostram envergonhadas, menosprezadas e 

anuladas pelo encarceramento”. Grande parte das mulheres estão convivendo com algum tipo 

de Doença Sexualmente Transmissível (DST’s), realidade extremamente preocupante pelo não 

cuidado e tratamento  e pela proliferação dessas doenças. Os pesquisadores identificaram que 

a unidade não conta com uma política de prevenção e ressaltaram “sobre a necessidade de 

implementação de uma política pública de inclusão social” no atendimento aos direitos 

humanos a partir da “reorientação do modelo assistencial,” com o objetivo de atender as 

necessidades desta população. (TEIXEIRA et al., 2017, 1667). 

Outra pesquisa identificou um elevado índice de problemas referentes à má 
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alimentação, ao sedentarismo, ao uso de tabaco, drogas ilícitas, dentre outros, assim, como às 

doenças infecciosas e às DST’s/Aids. Existe ainda uma elevada “prevalência de morbidades 

referidas e uma cobertura reduzida de exames preventivos e de imunização.” De acordo com 

as autoras, esta realidade identificada diverge do diagnóstico nacional sobre saúde das 

mulheres encarceradas, “cujas informações são de que 92,2% realizam regularmente exame 

preventivo para o câncer de colo do útero e 88,2% para o câncer de mama, não sendo 

especificado o tipo de exame realizado”. (AUDI, 2016, p. 121). 

Segundo Audi, (2016), as instituições prisionais são invisíveis a sociedade em geral, 

contudo, o conhecimento das condições de saúde dessas mulheres, vindo de fora dos muros 

“pode contribuir para a estruturação de ações que ampliem a possibilidade de ressocialização 

dos indivíduos presos11.” O desenvolvimento da pesquisa permitiu identificar possibilidades de 

implementação de ações no atendimento à saúde que poderiam tornar menos desumanas o 

encrceramento, caracterizando-se “pela oportunidade de cuidado e recomposição da vida, e 

não apenas como punição pura e  simples”. (AUDI, 2016, p. 121). 

Medeiros(1999, p. 02) analisou os princípios da igualdade e da equidade na alocação de 

recursos públicos em saúde e os fundamentos que norteiam a distribuição destes recursos e 

afirma que “apesar da existência de inúmeros outros princípios aplicáveis, igualdade e equidade 

estão sempre presentes no debate quando se trata de recursos públicos”.  No que se refere a 

disponibilidade de recursos públicos para a saúde é necessário debater sobre os rumos dos 

princípios da universalidade, definindo quem tem direito ao seu uso e quanto cada um poderá 

utilizar destes recursos. Contudo, quando não há diretrizes gerais para “alocação de recursos, 

as decisões utilizarão os mesmos princípios para todos os indivíduos. “(MEDEIROS, 1999, p. 02). 

Estabelecer diretrizes sempre “justas” não é tarefa fácil lavando em conta que “os princípios 

norteadores são quase sempre muito gerais e derivam de valores nem sempre bem definidos.” 

Dessa forma em função das generalizações próprias das normas objetivando “à justiça social, 

uma diretriz pode tentar impor princípios a situações em que eles não se aplicariam.” 

(BARSAGLINI et al., 2015, p. 1128). Neste caso, reside os direitos e as necessidades das mulheres 

encarceradas ao atendimento justo a saúde. 
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4 CONCLUSÃO 

 

No Brasil é elevado o índice de desigualdades sociais e o sistema carcerário demonstra 

claramente esta realidade, como resultado da ineficácia e/ou ausência de políticas públicas no 

campo da assistência social, educação, saúde, habitação e trabalho que colocam em risco 

constante as condições de vida das mulheres, das suas famílias e da população como um todo.  

Diante da precariedade no atendimento aos direitos sociais que deveriam ser efetivados na 

formulação e implementação das políticas sociais destinadas ao atendimento de demandas 

especificas para o enfrentamento da questão social, por vezes, a população encontra-se 

exposta à negociação, sujeitas a ofertas que também as conduzem à criminalização. 

O levantamento verificou-se que o sistema prisional brasileiro convive diariamente com 

um quadro alarmante relacionado à saúde das mulheres, tornando os presídios femininos 

unidades reprodutoras do espaço de submissão e descaso. Nesses espaços, as mulheres são 

submetidas a uma dura realidade que não condiz com as suas conquistas no espaço público, 

como sujeito atuante no processo de alteração da realidade societária. 

A saúde da mulheres encarceradas como uma questão de saúde pública é uma 

problemática real e um campo aberto à pesquisas e propostas para intervenção por parte do 

Estado. Constatou-se a necessidade de implementação de medidas de prevenção,  promoção 

da saúde, de ações educativas específicas, sendo necessário que o poder público, a sociedade 

e as entidades vinculadas à defesa dos direitos humanos dispensem atenção às demandas das 

mulheres encarceradas visando de fato a sua (re) integração à sociedade. 

O Brasil é um dos países que menos investe em saúde pública, entretanto, não se pode 

atribuir o fracasso  da assistencia a saúde pùblica somente a restrição dos investimentos por 

parte do Estado, é necessário atentar também para as falhas de gestão do recurso público.  

Como reflexo, tem-se prejuízos significativos na qualidade dos serviços ofertados ao 

cumprimento de pena da mulher, infelizmente esta é uma realidade recorrente na 

administração pública e atrelado a isso, soma-se o fato de que há instituições onde as 

organizações do terceiro setor vem se responsabilizando pelo atendimento de saúde à 

população e nas unidades prisionais a realidade não tem sido diferente. 

No decorrer dos tempos, o sistema carcerário é visto como espaço de discriminação, 

exclusão, violência e desrespeito aos direitos constituídos legalmente. Não identifica-se 
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redução da criminalidade e prisão, embora esse sistema tenha passado por reformas históricas, 

e especialmente após a sua integração à política de segurança pública, que trouxe legislações e 

resoluções especificas, visando, inclusive, à proteção dos direitos humanos. Os estudos 

relativos ao encarceramento de mulheres confirmam um desacordo entre o que preconizam as 

leis e o funcionamento das instituições diante do crescimento de violência, da população 

prisional e da precariedade na prestação dos serviços prisionais. 
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