Objetivo

Contextualizar os direitos de atenção à saúde das mulheres
privadas de liberdade no sistema prisional com base nas diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), identificando como estes podem
ser efetivados nesse contexto de trabalho e na articulação com os
demais serviços da rede.
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Introdução da Unidade

Nos últimos anos houve um crescimento real da população carcerária
feminina, de 3,7% para 7% ao ano. Atualmente as mulheres representam
cerca de 7% da população total de pessoas privadas de liberdade.
Isso deve ser um alerta para a compreensão da situação em que se
encontram essas mulheres nas prisões, que em muitos casos são
ambientes sem estrutura para receber mulheres.

Introdução da Unidade
Perfil das mulheres que se encontram no sistema prisional:
47% delas tinham 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% das mulheres estavam privadas de
liberdade em idade reprodutiva, o que
na condição de saúde reflete em agravos
relacionados a esse período de vida.

Introdução da Unidade
Esse contexto indica que atuar como
profissional de saúde no sistema prisional é
desafiador e envolve articulação com diversas

áreas de atuação.
Não podemos esquecer que os direitos
sexuais e reprodutivos são direitos humanos.

No entanto, muitas vezes não se garantem
esses direitos a mulheres em situação
prisional.

Introdução da Unidade
Existem iniciativas de estados da
federação no sentido de garantir direitos
sexuais e reprodutivos, atividades de
educação em saúde, visita íntima e
reserva de locais contíguos às
penitenciárias para o acolhimento da mãe
e do bebê após o parto.
O objetivo é mostrar que é possível atender às
necessidades diferenciadas das mulheres.

Levando em consideração as históricas

As condições de vulnerabilidade das
mulheres no sistema prisional

desigualdades de poder entre homens e
mulheres, existe um forte impacto nas
condições de saúde dessas últimas, em
especial no sistema prisional, de modo
que a questão de gênero deve ser

Também uma questão de gênero

considerada como um dos
determinantes da saúde na formulação
das políticas públicas dentro das
prisões.

As condições de vulnerabilidade das mulheres no sistema prisional

Cerca de 60% da população prisional feminina está condenada pelo crime de
tráfico de entorpecentes, e grande parte desses crimes está vinculada a seus
parceiros, maridos ou familiares. Isso também estaria relacionado ao fato de
deterem menos recursos de negociação da sua liberdade no momento da
apreensão pela polícia.
25% das mulheres estão cumprindo pena em locais inapropriados. Desta forma,
faz-se necessário implantar um conjunto de políticas específicas para atender às
necessidades dessa população.

As condições de vulnerabilidade das mulheres no sistema prisional
Quando se refere à custódia das mulheres
nos estabelecimentos penais, a Lei de
Execução Penal, no artigo 82, § 1.o, diz que
“a mulher e o maior de sessenta anos,
separadamente, serão recolhidos em
estabelecimento próprio e adequado à sua
condição pessoal”.
No Brasil há 2.861 prisões. Destas, 699
mantêm mulheres presas. As utilizadas
exclusivamente para mulheres somam 123 e
existem 576 prisões com mulheres e homens.

As condições de vulnerabilidade das mulheres no sistema prisional
Nesses estabelecimentos mistos encontram-se
pavilhões, alas e celas adaptadas para
mulheres, e em sua grande maioria não há
qualquer forma de tratamento voltado à
ressocialização, tampouco creche e berçário
para seus filhos.
Quando está próxima ao nono mês de
gestação, a gestante é transferida para
estabelecimentos com estrutura mais
adequada.

As condições de vulnerabilidade das mulheres no sistema prisional
Outro fator de vulnerabilidade é que as mulheres são mais abandonadas do que

os homens quando vão para o sistema prisional. Quando têm filhos antes de
serem privadas de liberdade, estes acabam sendo cuidados por familiares.
Devem ser realizadas ações que respeitem os direitos
Devemos lembrar o
estigma da
delinquência que a
passagem pela prisão
confere.

sociais de saúde, educação e trabalho.
A situação de vulnerabilidade, nas suas diversas formas,
influencia diretamente na saúde das pessoas e é sempre
multidimensional, atuando em diferentes graus e de modo
instável. Mais do que serem informadas, é preciso que as
mulheres saibam se proteger e se mobilizem.

As condições de vulnerabilidade das mulheres no sistema prisional
Torna-se fundamental que as equipes de saúde
elaborem estratégias que reduzam os impactos
das vulnerabilidades.
Entre as vulnerabilidades a que você precisa
estar atento, estão a dificuldade de acesso a
cuidados de higiene adequados, a uma atenção
ginecológica e obstétrica eficiente e humana, a
prevenção e diagnóstico precoce de câncer de
colo uterino e mama, a doenças sexualmente
transmissíveis

As condições de vulnerabilidade das mulheres no sistema prisional
Outra importante vulnerabilidade é a

violência.
Os agravos decorrentes do confinamento
podem potencializar doenças
psicossociais, exigindo dos profissionais
um olhar atento para a identificação de
possíveis transtornos mentais e para o

uso de álcool e de outras drogas.

As condições de vulnerabilidade das mulheres no sistema prisional
O consumo de ansiolíticos tornou-se
um problema de saúde pública que
atinge grandes dimensões.
No ambiente prisional, tais dados
tornam-se mais alarmantes.
As pessoas recorrem a calmantes na
esperança de escapar das pressões

sociais, familiares ou do trabalho, ou
de torná-las ao menos toleráveis.

Essa política parte da percepção ampliada de
ser mulher, de seu contexto de vida e do
momento em que apresenta determinada
demanda, assim como de sua singularidade.
Tal perspectiva requer profissionais de saúde

Perspectivas da política nacional de atenção
integral à saúde da mulher
Buscando atender à complexidade e
às especificidades da saúde das
mulheres é criada a Política de
Atenção Integral à Saúde da Mulher.

capazes de estabelecer relações com as
mulheres de maneira singular, respeitando as
diferenças.

As práticas de saúde deverão nortear-se pelos
princípios da humanização, compreendidos
como atitudes e comportamentos que

contribuem para reforçar a atenção à saúde
como um direito.

Perspectivas da política nacional de atenção integral à saúde da
mulher
Atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades

das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais.
Considerar que a atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de
ações de promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde executadas

nos diferentes níveis de atenção à saúde.
Basear as práticas em saúde nos princípios da humanização, compreendidos
como atitudes e comportamentos do profissional de saúde que contribuam para
reforçar o caráter da atenção à saúde como direito, que melhorem o grau de
informação das mulheres.

Perspectivas da política nacional de atenção integral à saúde da
mulher
A ampliação da atenção à saúde das mulheres privadas de liberdade,
de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, aponta diferentes

perspectivas de integralidade.

Perspectivas da política nacional de atenção integral à saúde da
mulher
Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e
Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE), com o objetivo de reformular as práticas
e garantir os direitos das mulheres privadas de liberdade no Brasil.

A PNAISP estende a cobertura efetiva do SUS a todas as pessoas privadas de
liberdade, concretizando a universalização do SUS.
Os profissionais que atuarão nas equipes, independentemente de estarem ou não
vinculados com as secretarias de justiça, saúde, administração prisional ou
correlatas, ficarão sob a gerência do serviço de saúde do território.

Perspectivas da política nacional de atenção integral à saúde da
mulher

Nosso objetivo é discutir propostas de
atenção à saúde da mulher desde a
PNAISP, sob a ótica da PNAISM e da
PNAMPE.

Perspectivas da política nacional de atenção integral à saúde da
mulher
 Vale ressaltar a importância do envolvimento dos
profissionais da equipe de saúde prisional na
dimensão do cuidado. Estes precisam encontrar
formas de estimular a adesão das mulheres. Precisam

estar atentos às oportunidades que surgem quando as
mulheres buscam os serviços de saúde.

 Destacar também que no âmbito da privação de
liberdade algumas condições fisiológicas, como a
gravidez, conferem por si só uma ampliação da
vulnerabilidade dessas mulheres.

Introdução da Unidade
Para uma mulher no sistema prisional,
a maternidade pode ter caráter
positivo. Por outro lado, a saúde dos
filhos e o ambiente do sistema
prisional são preocupações
mencionadas quando essas mulheres

são ouvidas.

Introdução da Unidade
A atenção e o vínculo estabelecido entre a equipe de saúde de referência e a
mulher devem continuar no atendimento ao puerpério e à criança recém-nascida.
A vinculação maternal é importante para a boa estruturação emocional das
crianças em fases precoces da vida e os benefícios para as mulheres pelo efeito
estruturante e contentor de angústias inerentes ao cumprimento de pena de
prisão.

Neste período, as mulheres enfrentam condições que muitas vezes levam à
depressão pós-parto.

Na atenção obstétrica e neonatal
brasileira persistem mortes maternas e
infantis por causas evitáveis.

Atenção obstétrica e neonatal no Brasil

Morte materna corresponde ao
falecimento de uma mulher durante a
gestação ou dentro de um período de 42
dias após o término da gestação.

O Brasil tem como meta atingir os
indicadores propostos nos objetivos
do milênio, que incluem a redução da
mortalidade materna em 3⁄4 até
2015, chegando a 35 óbitos
maternos por 100 mil nascidos vivos.

No Brasil, a primeira causa de morte
materna é a hipertensão relacionada à
gravidez; a segunda é a hemorragia.
Essas causas têm relação com a
qualidade e o acesso ao pré-natal.

Atenção obstétrica e neonatal no Brasil

Atenção obstétrica e neonatal no Brasil
No Brasil, menos de 50% dos nascimentos no país têm boas práticas durante o
trabalho de parto.
Procedimentos como o uso de ocitocina, continuam ocorrendo, sendo mais
frequentes no setor público e nas mulheres com menor escolaridade. A manobra
de Kristeller e a episiotomia foram utilizadas em 37% e 56% dos partos, e a
amniotomia ocorreu em 40% dos partos. Todas essas práticas são apontadas
como não benéficas pela OMS desde 1996.

Atenção obstétrica e neonatal no Brasil
Em 1996 a Organização Mundial da Saúde
(OMS) desenvolveu uma classificação das
práticas comuns na condução do parto
normal, orientando quanto ao que deve e
não deve ser feito no processo do parto.

Atenção obstétrica e neonatal no Brasil
 Plano individual determinando onde e por quem o nascimento será
realizado.

 Avaliação do risco gestacional durante o pré-natal.
 Respeito à escolha da mãe sobre o local do parto.
 Fornecimento de assistência obstétrica no nível mais periférico
onde o parto for viável e seguro e onde a mulher se sentir segura
e confiante.

 Respeito ao direito da mulher à privacidade no local do parto.
 Apoio empático pelos prestadores de serviço durante o trabalho
de parto e parto.

Atenção obstétrica e neonatal no Brasil








Respeito à escolha da mulher sobre seus acompanhantes.



Liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto.

Fornecimento às mulheres sobre todas as informações.
Oferta de líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto.
Monitoramento fetal por meio de ausculta intermitente.
Monitoramento cuidadoso do progresso do parto
Monitoramento do bem-estar físico e emocional da mulher.
Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor
durante o trabalho de parto.

Atenção obstétrica e neonatal no Brasil



Estímulo a posições não supinas durante o trabalho de parto.






Condições estéreis ao cortar o cordão.

Administração profilática de ocitocina no terceiro estágio do parto
em mulheres com risco de hemorragia.
Prevenção da hipotermia do bebê.
Contato cutâneo direto precoce entre mãe e filho.
Exame rotineiro da placenta e das membranas ovulares.

Atenção obstétrica e neonatal no Brasil
Apesar das evidências científicas que
apontam para a necessidade de
mudança no modelo de atenção
obstétrica e neonatal, persistem
práticas consideradas desnecessárias e
até prejudiciais.
As cesarianas realizadas fora das
indicações baseadas em evidências
científicas têm banalizado esse
procedimento, como se não oferecesse
riscos.

Atenção obstétrica e neonatal no Brasil
Entre mulheres privadas de liberdade,
usando razões de segurança, a indicação
de cesárea é generalizada.
Diante da situação em que se encontra a
atenção a pré-natal, trabalho de parto e
parto, o Ministério da Saúde publicou
uma portaria normatizando a linha de
cuidado voltada a esse eixo temático,
sendo conhecida como Rede Cegonha.

Rede Cegonha
Concebida como política pública
de saúde para mulheres e
crianças, prevê a atenção à
saúde no pré-natal, parto e
puerpério, além de
acompanhamento pediátrico
durante os primeiros 24 meses
da criança.

A Rede Cegonha, regulamentada no
Brasil pela Portaria 1.459 em 24 de
junho de 2011, tem quatro
componentes: pré-natal, parto e
nascimento, puerpério e atenção
integral à saúde da criança.
Competem às equipes de atenção básica
prisional os componentes pré-natal,
puerpério e atenção integral à saúde da
criança. Nos outros componentes,
apesar de não ser a executora, a
Atenção Básica Prisional precisa estar
perfeitamente vinculada e construindo
junto.

Rede Cegonha
Esta política de atenção tem como objetivos estratégicos:

Reduzir a mortalidade
materna e infantil

Organizar a Rede de
Atenção à Saúde Materna e
Infantil

Fomentar a implementação de um novo
modelo de atenção à saúde da mulher e
à saúde da criança, abrangendo o direito
a planejamento reprodutivo, pré-natal e
atenção ao parto, ao nascimento, ao
crescimento e ao desenvolvimento da
criança de 0 aos 24 meses

Rede Cegonha

A organização dessa rede de
atenção parte do diagnóstico das
necessidades da população.
Estima-se que, apesar de haver
parto hospitalar, há maior

proporção de morte materna entre
mulheres privadas de liberdade.

Rede Cegonha

Rede Cegonha
No âmbito da Atenção Básica, os componentes relacionados ao pré-natal,
puerpério e saúde da criança trazem o desafio de rediscutir a prática.
Ações voltadas ao empoderamento da mulher para resgatar o protagonismo
desta no momento do parto tem sido um desafio a ser enfrentado em conjunto
com os serviços de referência para o parto.
Ações de educação permanente voltadas à qualificação dos serviços e do
resgate das práticas baseadas em evidências científicas realizadas de maneira
humanizada.
As mulheres privadas de liberdade têm especial dificuldade de acesso a essa
atenção.

Rede Cegonha
Ainda que os partos sejam realizados
em unidades hospitalares em todo o
território nacional, não há
homogeneidade em relação à qualidade
da atenção no pré-natal e no puerpério
de mulheres presas.
O desafio se dá na garantia dos direitos
das mulheres ao pré-natal e ao parto de
acordo com o preconizado no SUS,
apesar da privação de liberdade.

Rede Cegonha
O primeiro passo importante é descobrir
se há mulheres custodiadas e quantas
são no seu estado/município/região de
saúde.
Em maio de 2014 o Brasil tinha 1.026
gestantes no sistema prisional.
Identificada a presença de mulheres
custodiadas no território, é de extrema
importância que se estabeleça o diálogo
imediato entre a Secretaria de Saúde, a
direção da Unidade Prisional e a
Secretaria de Administração Prisional.

Rede Cegonha

A Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde
das Pessoas Privadas de
Liberdade preconiza a
integralidade da atenção à
saúde, articulada pelos
serviços no SUS.

Rede Cegonha
A Portaria Interministerial 210/2014 do Ministério de Justiça e da Secretaria de
Política para as Mulheres estabelece a Política Nacional de Atenção Integral às
Mulheres em Situação de Privação de Liberdade, que preconiza:

 Acesso a atendimento psicossocial desenvolvido no interior das unidades
prisionais, por meio de práticas interdisciplinares nas áreas de dependência
química, convivência familiar e comunitária, saúde mental, violência contra
a mulher e outras.

 Atenção específica à maternidade e à criança intramuros.

Rede Cegonha
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Identificação da mulher quanto à situação de gestação ou maternidade;
Quantidade e idade dos filhos e das pessoas responsáveis;
Inserção da mulher grávida, lactante e mãe com filho em local
específico e adequado;
Autorização da presença de acompanhante da parturiente, devidamente
cadastrada (o) junto ao estabelecimento prisional,
Proibição do uso de algemas ou outros meios de contenção em
mulheres em trabalho de parto e parturientes
Inserção da gestante na Rede Cegonha, junto ao SUS, desde a
confirmação da gestação até os dois primeiros anos de vida do bebê

Atenção à mulher grávida e ao recémnascido no sistema prisional

No âmbito do SUS, o processo de
organização dos serviços evidencia a
Atenção Básica como potente
articuladora na garantia do acesso da
usuária em conformidade com as
suas necessidades.

A assistência pré-natal adequada, a
detecção precoce nas situações de risco
com sua correspondente intervenção, além
da garantia da referência hospitalar, são
condicionantes para a melhoria dos
indicadores de saúde.
O objetivo do pré-natal é assegurar o
desenvolvimento da gestação, permitindo o
parto de um recém-nascido saudável, sem
impactos para a saúde materna.
O acesso à assistência pré-natal, que deve
iniciar o mais precocemente possível. A
OMS preconiza que o número de consultas
deve ser: igual ou superior a seis.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

A partir da atenção no pré-natal, as avaliações de necessidades e riscos de
cada usuária determinarão as condutas a serem seguidas.
A atenção à mulher grávida no sistema prisional é um desafio, por se tratar
de um espaço de múltiplas segregações.

Essa situação exige muito mais do que condutas técnicas qualificadas.
Exige um profissional capaz de realizar uma escuta aberta, sem
julgamentos nem preconceitos.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

As equipes de saúde prisional e da
Atenção Básica têm o desafio de
garantir a assistência às gestantes
que estão privadas de liberdade,
lembrando que as mulheres estão
em condição de privação de
liberdade e não de atenção
qualificada.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema
prisional

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional
A equipe de Atenção Básica tem responsabilidade contínua com a gestante.
Mesmo quando encaminha para outros serviços.
O ideal é que as mulheres façam o pré-natal, parto hospitalar, acompanhamento
do puerpério e que as crianças sejam acompanhadas até os 24 meses.
A escolta e os problemas que envolvem a segurança fazem essa dinâmica ser
mais delicada. Entretanto, soluções podem ser encontradas.
Um exemplo de possível saída seria agendar todas as mulheres custodiadas para
um mesmo dia, em uma mesma unidade de saúde. Outra sugestão seria o
deslocamento da equipe de realização do pré-natal até a unidade prisional, nos
parâmetros do atendimento domiciliar previstos na Atenção Básica.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

É importante que o profissional conheça a
rede assistencial no município e na região
de saúde que viabiliza o atendimento dos
exames de pré-natal e das possíveis
intercorrências na gestação.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional
As Unidades Básicas de Saúde devem ter
disponíveis os testes rápidos de HIV, sífilis e
hepatites B e C. Esses exames ampliam a
resolutividade e diminuem o tempo para início
do tratamento.
Enfatizamos que o tratamento das doenças na
gestação – entre elas sífilis, HIV positivo e
infecções urinárias – são imprescindíveis para
a saúde de um recém-nascido e a
minimização de riscos para a mulher.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

É importante que você conheça a maternidade de referência para a sua área
de abrangência. Procure contatar esse serviço e agende uma visita.

A equipe de saúde pode desenvolver no
sistema prisional ações de orientação à
mulher para que ela esteja o mais
preparada possível para o parto. É
importante conhecer os sinais de
trabalho de parto.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional
Procure saber como se dá o transporte das gestantes até a maternidade.
Algumas informações no pré-natal podem potencializar um parto mais
humanizado e seguro.

A presença de acompanhante em
todo o trabalho de parto e no parto
é um direito previsto em lei.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

A Constituição Brasileira prevê que as mulheres privadas de liberdade
poderão permanecer com seus filhos durante o período de
amamentação. Essa garantia é reforçada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) define que
os filhos de mulheres no sistema prisional devem permanecer junto às
mães pelo período mínimo de um ano e seis meses.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

A Resolução CNPCP n.o 14, de 11 de novembro de 1994, que
apresenta as “Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil”,
traz no artigo 7, que:

“serão asseguradas condições para que a

presa possa permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação dos
mesmos”.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional
 O desenvolvimento de ações de preparação da saída da criança do
estabelecimento prisional.

 O respeito ao período mínimo de amamentação e de convivência da mulher
com seu filho.

 O desenvolvimento de práticas que assegurem a efetivação do direito à
convivência familiar.

 O desenvolvimento de ações que permitam a permanência das crianças que
estão em ambientes intra e extramuros à rede pública de educação infantil.

 A disponibilização de dias de visitação especial, diferentes dos dias de visita
social, para filhos e dependentes, crianças e adolescentes.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional
Um dos problemas de manter o convívio
mãe e filho é a falta de estrutura física
adequada no sistema prisional, que deve
garantir unidades prisionais com unidades
materno-infantis.
O desenvolvimento saudável pode ser
prejudicado caso a criança seja afastada
da mãe e tenha a amamentação
impedida. Por outro lado, manter o filho
encarcerado pode representar uma
experiência danosa, expondo-o a riscos.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

Uma possibilidade, nestes casos, é o
aproveitamento de benefícios previstos
na Lei 12.403/2011 a qual determina
que a gestante, a parturiente e a nutriz
devem ser destinatárias dos esforços
da saúde e da justiça criminal para
aproveitamento dos benefícios de
residência em meio aberto.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

No SUS estão implementadas algumas estratégias de promoção do
aleitamento materno e da alimentação complementar saudável. A estratégia
lançada em 2012, denominada Amamenta e Alimenta Brasil, tem como
objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da Atenção Básica.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional
Outra estratégia importante é a Atenção
Integrada às Doenças Prevalentes na
Infância (AIDPI), bem como a AIDPI
Neonatal. Essas estratégias permitem
avaliar, classificar e tratar precocemente as
principais doenças e fatores de risco que
afetam crianças de zero a dois meses de
idade.
A AIDPI Neonatal contribui ainda para
aprimorar as práticas profissionais de
tratamento e atendimento em saúde
neonatal.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

É importante saber que no final da gravidez e semanas após o nascimento a
maioria das mulheres entra em um estado especial de sensibilidade exacerbada.
O diagnóstico de psicose e outros tipos de sofrimento mental na puérpera
representa a possibilidade da realização de intervenções multidisciplinares.
Está preconizado pela Rede Cegonha, que a equipe de saúde acompanhe a
mulher e o recém-nascido, especialmente na primeira semana de pós-parto.

Atenção à mulher grávida e ao recém-nascido no sistema prisional

Quanto à mulher, é importante ficar

atento para o aparecimento de febre,
sangramento vaginal exagerado ou
fétido, dor ou infecção nos pontos da

cesárea ou da episiotomia, tonturas
muito frequentes, mamas empedradas
e doloridas.

Introdução da unidade

Os direitos reprodutivos são constituídos por princípios e normas de
direitos humanos que garantem o exercício individual, livre e
responsável da sexualidade e da reprodução humana.
É direito subjetivo de toda pessoa decidir sobre o número de filhos e os
intervalos entre seus nascimentos, bem como ter acesso aos meios
necessários para o exercício livre de sua autonomia reprodutiva.

Introdução da unidade

As mulheres privadas de liberdade

vivenciam uma situação de maior
vulnerabilidade a doenças, além do
sofrimento e de transtornos mentais.
Neste contexto, é importante que a equipe
esteja atenta às necessidades de saúde
das mulheres privadas de liberdade.

Introdução da unidade

Gênero e Saúde
O conceito de gênero busca distinguir a dimensão biológica da dimensão social.
A maneira de ser homem e de ser mulher é construída no âmbito da cultura.
Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social.

Ainda são poucos os espaços para discussões sobre as questões de gênero no
sistema prisional brasileiro.

Gênero e Saúde
Se gênero é uma das dimensões organizadoras das relações
sociais que apontam as discussões sobre a produção de

desigualdades nas relações, a política de saúde deve reconhecer a
existência dessas desigualdades e respondê-las.

Gênero e Saúde
A dimensão de gênero nos deixa atentos não
às divergências nas condições de saúde
resultantes exclusivamente da diferença
biológica existente entre homens e mulheres,
mas à dimensão social, aos processos de
adoecimento.
Na origem histórica das prisões femininas no
Brasil destaca-se a vinculação do discurso
moral e religioso nas formas de
aprisionamento da mulher.

Gênero e Saúde
Criação de um estabelecimento prisional
destinado às mulheres, denominado
“reformatório especial”.
A criminalização mais frequente era
relacionada à prostituição, à vadiagem e à
embriaguez, o que já apontava para as
desigualdades de gênero. Parte da
invisibilidade feminina no cárcere masculino
decorre da sua coexistência com presos
homens.

Gênero e Saúde
I.

Prevenção de todos os tipos de violência contra mulheres em situação de
privação de liberdade.

II. Fortalecimento da atuação conjunta e articulada de todas as esferas de
governo na implementação da Política Nacional de Atenção às Mulheres em
Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional.
III. Fomento à participação das organizações da sociedade civil.
IV. Humanização das condições do cumprimento da pena, garantindo o direito a
saúde, educação, alimentação, trabalho e segurança, proteção à maternidade
e à infância, além de lazer, esportes, assistência jurídica, atendimento
psicossocial e demais direitos humanos.
V. Fomento à adoção de normas e procedimentos adequados às especificidades
das mulheres.

Gênero e Saúde
VI. Fomento à elaboração de estudos, organização e divulgação de dados.
VII. Incentivo à formação e capacitação de profissionais vinculados à justiça
criminal e ao sistema prisional, por meio da inclusão da temática de gênero.
VIII.Incentivo à construção e adaptação de unidades prisionais para o público
feminino, exclusivas, regionalizadas e que observem o disposto na Resolução
n.o 9, de 18 de novembro de 2011.
IX. Fomento à identificação e ao monitoramento da condição de presas
provisórias, com a implementação de medidas que priorizem seu
atendimento jurídico e sua tramitação processual.
X.

Fomento ao desenvolvimento de ações que visem à assistência às préegressas e egressas do sistema prisional.

A política LGBT tem como marca o

A atenção à saúde das mulheres negras e
da população LGBT

reconhecimento dos efeitos da
discriminação e da exclusão dessa
população no processo de saúde-doença.
Essa política tem como objetivo promover

Em 2010 o Ministério da Saúde
apresentou a Política Nacional de
Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais.

a saúde integral desta população.
Estão voltados a mudanças na
determinação social da saúde, com vistas à
redução das desigualdades relacionadas à

saúde desses grupos sociais.

A atenção à saúde das mulheres negras e da população LGBT

Cerca de 40% não revelam sua orientação sexual. Entre as mulheres que
revelam, 28% referem maior rapidez do atendimento do médico e 17%
afirmam que estes deixaram de solicitar exames considerados por elas como
necessários.

Com relação ao exame preventivo de
câncer de colo uterino, a cobertura entre
mulheres heterossexuais é maior.

A atenção à saúde das mulheres negras e da população LGBT
Com relação às mulheres negras, a Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra reconhece o
racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo
institucional como determinantes sociais das condições
de saúde. Tem como objetivo geral promover a saúde
integral da população negra, priorizando a redução das
desigualdades étnico-raciais.
O SUS tem o compromisso de contribuir para a implementação dessas políticas
nesse âmbito, contribuindo para a diminuição das iniquidades, abordando as
necessidades e as vulnerabilidades das mulheres. É preciso estar atento às
particularidades de gênero e orientação sexual, assim como de etnia, raça e cor
das mulheres.

O sistema de saúde e seus profissionais
têm papel relevante e estratégico na

Violência contra a mulher e o sistema
prisional

identificação e no tratamento dos agravos
resultantes das diversas formas de violência
presentes no sistema prisional.
Mais de 95% das mulheres que estão no
sistema prisional sofreram violência na

A violência é marca antes e ao
longo do encarceramento.

infância/ adolescência, no casamento ou
nas mãos da polícia.
Também a prática de violência institucional,
realizada por agentes do Estado contra as
mulheres encarceradas, é frequentemente
relatada.

Violência contra a mulher e o sistema prisional

A tortura psicológica é amplamente
utilizada, por meio da ameaça de
violência e morte ou por
constrangimento sexual, notadamente
em unidades que têm população mista
ou em que os funcionários são homens.

Violência contra a mulher e o sistema prisional

Violência contra a mulher e o sistema prisional

Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS

As condições de confinamento, de
assistência inadequada e a falta de
perspectivas são fatores que aumentam
a vulnerabilidade.

A prevalência da Aids entre
pessoas privadas de liberdade é
mais alta que entre a população
geral.

Nas prisões, é fator adicional de risco o
compartilhamento de material usado
para consumo de drogas, para
tatuagens e piercings, bem como de
lâminas de barbear.

Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS
O diagnóstico e o início de tratamento o mais
precocemente possível ampliam as
possibilidades de viver com o HIV.
Recomenda-se o início de terapia antirretroviral
para todas as gestantes, independentemente
da presença de sintomas ou da contagem de

linfócitos/CD4. Recomenda-se também a
manutenção da terapia antirretroviral após o
parto, independentemente do nível de
linfócitos/CD4 no momento do início.

Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS
Essa abordagem vem na perspectiva de diminuição da transmissibilidade do HIV,
colaborando para a diminuição da epidemia e para a diminuição dos processos
inflamatórios nos indivíduos infectados.
Um importante aliado da identificação precoce
do HIV é o teste rápido disponibilizado pelo
Ministério da Saúde.
Além do teste rápido para HIV, o Ministério da
Saúde disponibiliza gratuitamente os testes
rápidos para hepatites B e C e sífilis. Lembramos
que estas, bem como a tuberculose, são
importantes comorbidades. Elas têm uma
evolução diferenciada nos indivíduos com
HIV/Aids.

Câncer de colo uterino e câncer de mama

O trabalho desenvolvido pelas
equipes de Atenção Básica é
fundamental para a prevenção
de doenças

Câncer de colo uterino e câncer de mama
Considerando a alta incidência e a mortalidade relacionadas ao câncer de útero e
ao câncer de mama, é responsabilidade dos gestores e dos profissionais de saúde
realizar ações que visem ao controle dessas doenças.
O método de rastreamento do câncer do colo de útero no Brasil é o exame
citopatológico (exame de Papanicolau), que deve ser oferecido a todas as
mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e àquelas mais jovens que já tiveram
atividade sexual. Nessa faixa etária se encontra a quase totalidade das mulheres
no sistema prisional.

A priorização dessa faixa etária como população-alvo justifica-se por ser a de
maior ocorrência das lesões de alto grau, passíveis de serem tratadas efetiva e
precocemente.

Câncer de colo uterino e câncer de mama
Segundo a OMS, a incidência do câncer de colo uterino aumenta nas mulheres
entre 30 e 39 anos de idade e atinge seu pico na quinta ou sexta décadas de
vida. Antes dos 25 anos, prevalecem as infecções por HPV e as lesões de baixo
grau, que regredirão espontaneamente na maioria dos casos.
Após os 65 anos, por outro lado, se a
mulher tiver feito os exames
preventivos regularmente, com
resultados normais, o risco de
desenvolvimento do câncer cervical
será reduzido em função da sua lenta
evolução.

Câncer de colo uterino e câncer de mama
Em relação ao câncer de mama, é o segundo tipo mais frequente no mundo.
Esse tipo de câncer é o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22%
dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o
prognóstico é relativamente bom.

Câncer de colo uterino e câncer de mama
No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama
continuam elevadas, muito provavelmente porque a
doença ainda é diagnosticada em estágios avançados.
O trabalho em equipe dentro do sistema prisional pode
fortalecer a mulher no cárcere a enfrentar o diagnóstico
e tratamento, diante dos efeitos do tratamento e
fragilidades que possam ser identificadas.

Encerrando
As particularidades da situação da mulher privada de liberdade, somadas às
dificuldades enfrentadas com o nascimento ou a permanência de um filho dentro
de penitenciárias, foram o ponto de partida deste módulo.
Você teve a oportunidade de conhecer um pouco dos direitos de atenção à saúde
das mulheres em situação prisional, com base nas diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) e de outras políticas de inclusão social do Brasil.
Assim, contamos com você e sua equipe na efetivação da universalização do SUS
na atenção à saúde das mulheres privadas de liberdade, com qualidade e
equidade!
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