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RESUMO

A saúde deve ser compreendida levando-se em conta os fatores biológicos, sociais,
culturais e ambientais. Olhar para a saúde de pessoas que se encontram institucionalizadas e
de vulnerabilidade, reafirma a necessidade de se considerar aspectos que vão além da
ausência de doenças. O objeto de investigação foi a visão da mulher privada de liberdade a
respeito dos problemas referentes à própria saúde, a partir da perspectiva da promoção da
saúde. Teve como objetivo analisar os problemas, os cuidados relacionados à saúde e o acesso
aos serviços de saúde utilizados antes e durante o período de encarceramento. Trata-se de
estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como cenário um presídio
feminino com sistema fechado de reclusão localizado no Estado do Rio de Janeiro. Para
análise e discussão dos resultados da pesquisa, foram utilizados os conceitos de Laurence
Bardin com relação à Análise de Conteúdo na modalidade Temática. Nesta pesquisa,
realizada entre outubro e dezembro de 2014, foram entrevistadas 40 mulheres privadas de
liberdade. Foram identificadas duas categorias: a saúde como produto das condições de vida
da mulher encarcerada e o acesso aos serviços de saúde dentro e fora do sistema prisional.
Dentre os problemas de saúde apontados pelas mulheres encarceradas, observa-se que os
correlacionados à saúde mental foram os mais citados. Todavia, existem problemas remetidos
às doenças crônico-degenerativas que foram relacionados à saúde física. Os cuidados diários
com a saúde se remeteram a uma demanda individualizada e curativa. Quanto ao acesso aos
serviços de saúde, foi observado que se apresenta de modo limitado e incompleto, desde a
liberdade até o encarceramento. Entretanto, deve-se destacar que as condições de saúde das
mulheres encarceradas deverão ser preservadas e respeitadas, pois seus direitos como cidadãs
devem ser garantidos conforme determina a Constituição Brasileira.
Descritores : Saúde da Mulher, Prisões, Promoção da Saúde

ABSTRACT

Health should be understood taking into account the biological, social, cultural and
environmental factors. Look at the health of people who are in institutionalized situations and
vulnerability reaffirms the need to consider issues that go beyond the absence of disease. The
object of investigation was the sight of women deprived of freedom about the problems
related to their health, from the perspective of health promotion. We aimed to analyze the
problems related to health care and access to health services used before and during the
incarceration period. It is an exploratory, descriptive study of a qualitative approach
conducted in a women's prison with imprisonment closed system located in the State of Rio
de Janeiro. For analysis and discussion of the results of research the concepts of Laurence
Bardin there was used in relation to content analysis in the thematic mode. In this research
there were interviewed 40 women deprived of freedom, from October 2014 to December
2014. Two categories were identified: Health as a product of the living conditions of
incarcerated women and Access to health services within and outside the prison system.
Among the health problems highlighted by incarcerated women, it is observed that the
correlated mental health were the most cited. However, there are problems sent the chronic
diseases that have been related to physical health. Daily health care is forwarded to an
individualized and curative demand. With regard to access to health services it has been
observed that presents limited and incomplete, since the freedom to incarceration. However, it
should be noted that the health conditions of women prisoners should be preserved and
respected, for their rights as citizens must be guaranteed as required by the Brazilian
Constitution.
Descriptors: Women's Health; Prisons; Health Promotion.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O empoderamento, por sua vez, é a condição que uma pessoa, um grupo social ou
uma comunidade tem de ampliar, sistematicamente, sua capacidade de empreender
ações, negociar e pactuar com outros atores sociais a favor do bem comum, como
também de se fazer ouvir, de ser respeitada e de agir coletivamente para resolver
problemas e suprir necessidades comuns. (1:198)

O conceito de saúde, conforme consta no Relatório Final da 8ª Conferência Nacional
de Saúde, é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, posse de terra e acesso a serviços de
saúde. Sendo assim, a saúde é um produto de condições objetivas de existência, que resulta
das condições de vida biológica, social e cultural e, particularmente, das relações que os
homens estabelecem entre si, com a natureza e o trabalho. Para promover saúde em uma
sociedade, é necessário conhecer como se apresentam as condições de vida e de trabalho
desse grupo, para que seja possível intervir socialmente na sua modificação diminuindo,
assim, antes de tudo, as desigualdades nos níveis sociais.2
Promover saúde reduz diferenças no estado de saúde da população e assegura
oportunidades e recursos igualitários para capacitar todas as pessoas a realizarem
completamente seu potencial de saúde. Isto foi discutido desde a Primeira Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde em Ottawa (Canadá) em 1986, onde a comunidade
busca na promoção de saúde uma melhoria de qualidade de vida, identificando suas
necessidades e modificando favoravelmente o meio ambiente, reconhecendo assim, que “a
saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como
uma importante dimensão da qualidade de vida” (3: 20).
Também é uma maneira de se pensar em saúde e doença, sendo necessário abordar
este tema para além da hegemonia do modelo biomédico. Mas, para compreender o
significado de “promoção em saúde”, é preciso que os serviços de saúde trabalhem essa
promoção no cotidiano da comunidade, promovendo a autonomia dos indivíduos e dos
profissionais, visto que, juntos, entenderam que saúde é resultante das condições de vida de
uma população, proporcionando, desta maneira, um desenvolvimento social mais equitativo.4
No Brasil, em relação à saúde da população feminina, nas primeiras décadas do século
XX, a saúde da mulher era baseada no seu papel social e em sua função reprodutiva. As
mulheres argumentavam contra as desigualdades entre homens e mulheres, e solicitavam um
processo político que promovesse mudanças na sociedade.5
O primeiro programa específico de atenção à saúde das mulheres foi criado em 1984,
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sendo denominado Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Neste
programa estavam incluídas ações educativas, preventivas, de diagnósticos, tratamento e
recuperação, que englobavam a assistência à mulher na parte ginecológica, pré-natal,
puerpério, climatério, planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis (DST),
câncer de colo de útero e de mama. Entretanto, algumas lacunas apareceram, pois a política,
neste período, trabalhou priorizando a saúde reprodutiva e a redução da mortalidade materna.5
A partir de 2004, o PAISM passa a ser designado como Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher5 (PNAISM), e busca consolidar, ampliar e contemplar segmentos
populacionais ainda inviabilizados, como mulheres rurais, mulheres com deficiência,
mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres presidiárias e mulheres lésbicas.
Na formulação de políticas públicas em saúde, é indispensável possuir conhecimento
acerca da organização dos serviços de saúde, da elaboração de proposições e do desenho de
estratégias, que são componentes complementares neste processo, sendo também necessário
que o Estado entenda o conceito de saúde em sua complexidade, a fim de que as políticas
públicas em saúde sejam articuladas a um conjunto de políticas sociais mais amplas, relativas
ao emprego, salário, previdência, educação, alimentação, ambiente, lazer etc.2
Através da política pública em promoção em saúde, as pessoas serão capacitadas e
identificarão quais são os fatores determinantes da saúde; assim, poderão ter controle sobre
esses fatores, favorecendo o fortalecimento da população, o que se chama de “empoderamento”, estratégia que pode modificar a realidade de saúde de um ou mais grupos,
diminuindo a iniquidade no acesso a bens e serviços, alcançando a equidade, que é o objetivo
primordial da promoção em saúde.4
A política pública em saúde voltada para o sistema penitenciário foi estabelecida na
Lei de Execução Penal6 (LEP), em 1984, na qual foi previsto o atendimento médico,
farmacêutico e odontológico para pessoas privadas de liberdade. Em 1988, com a
Constituição Federal, art. 196, ficou assegurada a saúde como “um direito de todos e dever do
Estado”.
Em 1990, as Leis nº 8.0807 e nº 8.1428 instituíram e normatizaram o Sistema Único de
Saúde (SUS), o qual possui diretrizes de descentralização do serviço de saúde, atendimento
integral com prioridade para atividades preventivas e participação da comunidade nas ações
de saúde. Ou seja, o SUS estabelece que haja universalidade de acesso aos serviços de saúde e
igualdade da assistência em saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
Em 9 de setembro de 2003, por meio da Portaria Interministerial nº 1.777/MS/MJ,9 foi
criado o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP) com diretrizes e
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normas para o sistema penal, baseado no SUS. Esta portaria foi revogada em 2014, quando
os ministros de Estado da Saúde e da Justiça instituíram a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional10 (PNAISP) no
âmbito do SUS, pela Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro do mesmo ano, garantindo
o acesso ao cuidado integral no SUS às pessoas privadas de liberdade no sistema prisional,
assim respeitando os preceitos de cidadania e dos direitos humanos.1(*)
No que se refere à saúde das mulheres privadas de liberdade, este é um assunto com
diversas peculiaridades, em virtude da grande vulnerabilidade que esse grupo apresenta.
Abrange questões relacionadas ao gênero feminino, às necessidades específicas como a
maternidade, à permanência dos filhos com as mães, à separação mãe-filho, à convivência
familiar, ao abandono da família, dentre outras.11
Tendo em vista que as mulheres privadas de liberdade também se encontram em
situações difíceis nas prisões, tais como superpopulação, poucas vagas, precariedade e
insalubridade dos espaços físicos,12 torna-se importante olhar para as questões que envolvem
as condições de saúde e acesso aos serviços.
Com o objetivo de reformular as práticas do sistema prisional brasileiro para as
mulheres privadas de liberdade, em 16 de janeiro de 2014, o Ministério da Justiça baixou a
Portaria Interministerial nº 210, criando a Política Nacional de Atenção às Mulheres em
Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional13 (PNAMPE), a fim de
garantir humanização no cumprimento da pena, direito a saúde, educação, alimentação,
trabalho, segurança, proteção à maternidade, lazer, esporte, assistência jurídica e demais
direitos humanos. Esta política foi elaborada por um Grupo de Trabalho Interministerial
(Ministério da Saúde e Ministério da Justiça) e mais um Comitê Técnico Intersetorial de
Saúde do Sistema Penitenciário, cujos integrantes priorizaram a atenção integral em saúde
através das atividades de prevenção e promoção.
Como enfermeira da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de
Janeiro, algumas reflexões me instigaram em relação à saúde da mulher encarcerada, tais
como: Quais os problemas de saúde referidos pelas mulheres privadas de liberdade? Qual a
visão das mulheres quanto aos cuidados diários com a própria saúde durante o período em

1(*)

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU), são direitos inerentes a todos os seres humanos,
independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos
incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos
outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/definicao>. Acessado
em: 13/11/15.
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que se encontram encarceradas?
Com as indagações surgiu o meu interesse em realizar esta pesquisa, que tem a
intenção de analisar a visão dessas mulheres a respeito de saúde, dos cuidados com a própria
saúde e do acesso à saúde dentro e fora do sistema prisional.
Pretende-se, portanto, que esta pesquisa contribua com a saúde da mulher presidiária,
preservando-a durante o regime de reclusão, para que ela alcance uma reinserção social digna.
Para tanto, será necessário respeitar as demandas e necessidades dessa população durante o
período de reclusão, e capacitar a mulher para que ela participe da construção da melhoria da
sua qualidade de vida e saúde enquanto estiver presa.

Objeto de Estudo

A visão da mulher privada de liberdade a respeito dos problemas referentes à própria
saúde, a partir da perspectiva de promoção da saúde.

Questões Norteadoras


Quais são os problemas de saúde referidos pelas mulheres privadas de liberdade?



Qual a visão das mulheres quanto aos cuidados diários com a própria saúde durante o

período em que se encontram encarceradas?


Como estas mulheres conseguem ter acesso aos serviços de saúde quando em

liberdade e no âmbito do sistema penitenciário?

Objetivo Geral


Analisar os problemas, os cuidados relacionados a saúde e o acesso aos serviços de

saúde utilizados antes e durante o período de encarceramento.

Objetivos Específicos


Identificar os problemas de saúde das mulheres privadas de liberdade.



Analisar os cuidados com a saúde e o acesso aos serviços de saúde utilizados pelas
mulheres privadas de liberdade.
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Justificativa, Relevância e Contribuições do Estudo

Justifica-se a pesquisa na área da saúde da mulher com foco naquela mulher submetida à
privação de liberdade, para conhecer, através da visão dessa mulher, os problemas de saúde e o
perfil sociodemográfico de cada uma, assim identificando os seus cuidados diários de saúde.
O assunto é relevante pela possibilidade de ter conhecimento desses problemas por
meio dos relatos das próprias detentas, para que seja possível intervir nas modificações do
autocuidado e na realização da promoção da saúde durante o período de encarceramento,
atuando assim na melhoria da qualidade de vida dessa população, incluindo-as na participação
das modificações deste processo.
A relevância deste estudo ocorre também devido a um grande aumento da população
carcerária em nosso país nos últimos anos, o que é observado principalmente na população
carcerária feminina que no período de 2000 a 2012 cresceu 256% enquanto que os homens
cresceram 136%,

existindo

atualmente 35.039 mulheres encarceradas no Brasil, o que

representa 7% do total da população penitenciária brasileira, havendo um déficit de 13 mil
vagas no sistema prisional brasileiro para as mulheres privadas de liberdade, conforme relato
do Sistema Nacional de Informações Penitenciárias
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. E a maioria das prisões femininas são

espaços adaptados para esta população, não possuindo serviços para a especificidade do
gênero feminino15.
Sendo assim, espera-se que este estudo contribua com a melhoria nas condições de
vida e saúde das mulheres privadas de liberdade, viabilizando a possibilidade de garantia de
acesso universal e igualitário a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de
saúde no âmbito do SUS, em todos os seus níveis, levando ao desenvolvimento da mulher
privada de liberdade em sua individualidade.
No campo assistencial, a pesquisa visa contribuir para que gestores e profissionais de
saúde estejam sensibilizados para desenvolver ações de promoção e prevenção à saúde nos
presídios estaduais femininos, considerando que o processo saúde/doença da mulher
encarcerada é importantíssimo nesse período de reclusão, e influenciará no seu retorno à
sociedade, entendendo-se que, enquanto estiver encarcerada, ela estará sob a responsabilidade
do Estado e precisa retornar à sociedade e ao meio ambiente em condições que lhe sejam
favoráveis.
No que se refere à pesquisa e ao ensino, espera-se que os resultados obtidos com o
estudo possam despertar o interesse dos pesquisadores em relação à temática, viabilizando
novos trabalhos científicos a respeito, além da possibilidade de oferecer subsídios para a
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formação do discente, a partir de informações concretas sobre a saúde feminina no sistema
penitenciário estadual.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SAÚDE, DOENÇA E PROMOÇÃO EM SAÚDE

O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou
seja: saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da
época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores individuais, dependerá de
concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo, aliás, pode ser dito das
doenças. Aquilo que é considerado doença varia muito. 16:30

A saúde e a doença sempre fizeram parte da realidade e das preocupações humanas, e
ao longo da história, desde os caçadores coletores até a sociedade capitalista, existe grande
diversidade de práticas que procuram promover, manter ou recuperar a saúde através do
conhecimento disponível em cada época.1 O processo de saúde foi iniciado pelos nômades,
cujas doenças eram explicadas pelas ações sobrenaturais. A saúde, à época, estava ligada à
disponibilidade de alimento e água. Na Grécia Antiga, foi atribuído ao médico Hipócrates o
início da medicina científica e com ela começou o rompimento das superstições, tendo início
o surgimento de explicações racionais para os fenômenos de saúde e doença.1
Na Idade Média , época de muitas epidemias, a Igreja se fortalece ao fazer uma
conexão entre a doença e o pecado. A concepção de doença estava ligada a conceitos
religiosos e relacionava-se com a ação demoníaca. Já nos séculos XV e XVI, períodos do
Renascimento, nascem as bases do pensamento científico: todo e qualquer conhecimento
passa, então, a ser submetido à prova prática. No século XVIII, o hospital torna-se local de
cura; ocorre a substituição dos religiosos pelos médicos, que se concentram na doença e
negligenciam a saúde. Começa nesta época a hegemonia biomédica, na qual a saúde
significava não estar doente. Em 1960, consideram-se os aspectos históricos, econômicos,
sociais, culturais, biológicos, ambientais e psicológicos no processo saúde/ doença. Portanto,
definir saúde é difícil desde a medicina grega.1
Em 1948 surge a Organização Mundial de Saúde (OMS), agência subordinada à
Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o art. 1° da sua constituição, a OMS tem
como propósito primordial garantir o nível mais elevado de saúde para todos os seres
humanos, sendo também responsável por: liderar questões de saúde globais; definir a agenda
de pesquisas em saúde; estabelecer normas e padrões; articular opções políticas baseadas em
evidências; fornecer apoio técnico aos países; e monitorar e avaliar as tendências de saúde.16
A OMS define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social,
e não somente a ausência de afecções e enfermidades.17 O conceito de saúde da OMS
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tornou-se utópico e inatingível, não podendo ser utilizado como meta pelos serviços de
saúde.1 Em 1978, aconteceu a Primeira Conferência em Saúde, que resultou na declaração de
Alma-Ata, documento que ampliou a visão do cuidado da saúde em sua dimensão setorial e
de envolvimento da própria população, apesar de a evolução apontar que, para a promoção de
saúde, ainda faltava delinear alguns fatores. Em 1981, no Canadá, ocorre a Primeira
Conferência Nacional de Saúde, que introduziu a ideia de que o contexto social era um
poderoso determinante da saúde porque moldava o comportamento individual, admitindo-se
que a escolha do estilo de vida dependia da classe social. Amplia-se, então, o conceito de
promoção em saúde centrada nos fatores sociais e ambientais.3
Em 1984, ocorre uma conferência canadense com o tema “Além do Cuidado da
Saúde”, quando foram introduzidos dois novos conceitos: de política pública saudável e de
cidade ou comunidade saudável. Com o conceito de comunidade saudável, avançou-se para o
empoderamento e a participação social. A partir desta motivação, foi realizada a Primeira
Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa (Canadá), em
novembro de 1986.3 A partir dessa Conferência, foram levadas a efeito outras iniciativas
internacionais, como: 1988 – Segunda Conferência Internacional sobre Promoção em Saúde,
em Adelaide (Austrália); 1991 – Terceira Conferência Internacional sobre Promoção em
Saúde, em Sundsval (Suécia); 1997 – Quarta Conferência Internacional sobre Promoção em
Saúde, em Jacarta (Indonésia); 2000 – Quinta Conferência Internacional sobre Promoção em
Saúde, no México;3 2005 – Sexta Conferência Mundial de Promoção à Saúde, na cidade de
Bangkok, que originou a Carta de Bangkok.4
As Conferências colocaram na agenda global a discussão sobre promoção da saúde,
enfocando mudanças nos paradigmas da saúde no mundo, e em Ottawa, em 1986, foram
traçados os cinco eixos de ação para promoção em saúde: construção de políticas públicas
saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde; reforço da ação comunitária;
desenvolvimento de habilidades pessoais; e reorientação dos serviços de saúde.3 A Carta de
Ottawa definiu como “promoção em saúde”:
O nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de
sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste
processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os
indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e
modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso
para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito
positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades
físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor
saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar
global. (3:19)
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A saúde é considerada, portanto, o bem primordial para que se tenha desenvolvimento
social, econômico e pessoal, sendo que somente através dessas conquistas se consegue ter
qualidade de vida. Alcançar a equidade em saúde é um dos focos da promoção da saúde, que
demanda uma ação coordenada entre todas as partes envolvidas: governo, setor saúde e outros
setores sociais e econômicos, organizações voluntárias e não governamentais, autoridades
locais, indústria, mídia, indivíduos, famílias e comunidades. Destaca-se que as estratégias de
promoção em saúde devem se adaptar às necessidades locais, levando em conta as
características de cada comunidade.3
O mesmo documento diz ainda que ligações entre a população e seu meio ambiente
constituem a base para uma abordagem socioecológica da saúde, que trabalho e lazer devem
ser fonte de saúde para as pessoas; e a proteção do meio ambiente e a conservação dos
recursos naturais devem fazer parte de qualquer estratégia de promoção da saúde. Assim,
através do desenvolvimento pessoal e social, além do conhecimento em educação em saúde, a
população passa a ter maior controle sobre a própria saúde e o meio ambiente. Em relação ao
serviço de saúde, deve mover-se gradativamente no sentido da promoção da saúde, além das
suas responsabilidades de prover serviços clínicos e de urgência, apoiar as necessidades
individuais e comunitárias para uma vida mais saudável.3
A Carta de Ottawa apresenta a seguinte definição para saúde:
A saúde é construída e vivida pelas pessoas dentro daquilo que fazem no seu dia a
dia: onde elas aprendem, trabalham, divertem-se e amam. A saúde é construída pelo
cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela capacidade de tomar
decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da própria vida, e pela luta para
que a sociedade ofereça condições que permitam a obtenção da saúde por todos os
seus membros. (3:52)

Na segunda Conferência, realizada em Adelaide (1988), o principal propósito foi a
criação de políticas públicas saudáveis, ou seja, os governos devem investir em recursos em
políticas públicas saudáveis e em promoção da saúde, de maneira a melhorar o nível de saúde
dos seus cidadãos. Esta Conferência propôs que os países começassem a desenvolver planos
nacionais para a promoção de políticas públicas voltadas à saúde da mulher, os quais deveriam ser respeitados e priorizados; que os governos combatessem a fome e que garantissem
quantidade e qualidade nos alimentos. Os governos também deveriam se comprometer em
desenvolver uma saúde pública que combatesse o consumo de tabaco e álcool, estimulando a
conservação de recursos naturais para manter os ambientes saudáveis.3
A terceira Conferência, em 1991, reconheceu que ambiente e saúde são
interdependentes e inseparáveis. O evento visava promover a criação de ambientes favoráveis
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no nível da comunidade e sublinhava quatro aspectos fundamentais para a ação em saúde
pública: reforçar a defesa da proposta através de ações comunitárias; capacitar comunidade e
indivíduos a ganhar maior controle sobre sua saúde e ambiente, através da educação; construir
alianças para a saúde e os ambientes favoráveis; e assegurar o acesso igualitário a ambientes
favoráveis à saúde a toda a sociedade.3
Em 1992, na América Latina, ocorreu a Conferência Internacional de Promoção da
Saúde, realizada sob o patrocínio do Ministério da Saúde da Colômbia e da Organização PanAmericana de Saúde (OPAS). Nesta Conferência foi destacada a promoção da saúde, cujo
objetivo é a participação ativa das pessoas nas mudanças das condições sanitárias e na
maneira de viver, criando uma nova cultura de saúde. O repasse de conhecimento é um
valioso instrumento para a participação e as mudanças nos estilos de vida nas comunidades;
com isto, empodera-se a população nas tomadas de decisão, que, através do conhecimento
adquirido, opta por estilos de vida saudáveis.3
Na quarta Conferência, em 1997, o tema central foi “Promoção da Saúde no Século
XXI”, sendo este evento o primeiro a incluir o setor privado no apoio à promoção da saúde.
Foram reexaminados os determinantes da saúde, sendo considerado que a promoção da saúde
precisa evoluir e fazer frente aos determinantes da saúde. Os pré-requisitos para a saúde são:
paz, abrigo, instrução, segurança social, relações sociais, alimento, renda, direito de voz das
mulheres, ecossistema estável, uso sustentável dos recursos, justiça social, respeito aos
direitos humanos e equidade, sendo a pobreza, acima de tudo, a maior ameaça à saúde.3
Na quinta Conferência, em 2000, a saúde foi reconhecida como um valioso recurso
para o indivíduo usufruir a vida, e a promoção da saúde e do desenvolvimento social foi
considerado dever e responsabilidade central dos governos, compartilhada por todos os
setores da sociedade. Concluindo, a promoção da saúde deve ser um componente fundamental
das políticas e dos programas públicos em todos os países, na busca de equidade e melhor
saúde para todos.3
A sexta Conferência foi realizada na Tailândia, na cidade de Bangkok, e o tema
central foi sobre as mudanças no contexto de saúde global, incluindo as doenças
transmissíveis, cardíacas e crônicas, como câncer e diabetes. Ao dar uma nova direção à
saúde, teve os seguintes compromissos: desenvolvimento da agenda global, responsabilidade
de todos os governos, meta principal da comunidade e sociedade civil, necessidade para a boa
administração.4
Enquanto isto, no Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, ocorre a Reforma Sanitária, na
qual a saúde se sustenta em um conceito ampliado, sendo relacionado a moradia, saneamento,
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alimentação, condição de trabalho, educação, lazer, ou seja, a saúde ultrapassa a ausência de
doença e, ao melhorar as condições de vida do indivíduo, promove a sua saúde.18
No Brasil, em 1986, durante a VIII Conferência Nacional de Saúde, foi discutida a
importância do Estado em garantir condições dignas de vida e acesso universal e igualitário a
todos os habitantes do país, através dos serviços de promoção e proteção e recuperação em
saúde. A Conferência foi fruto de intensa mobilização, que resultou na reorganização do
sistema de saúde. O temário da Conferência era composto pelos seguintes itens: 1) saúde
como direito; 2) reformulação do Sistema Nacional de Saúde; e 3) financiamento do setor. A
conquista desta Conferência foi a elaboração de proposta para os dispositivos constitucionais
e para a legislação posterior. Essas metas foram contempladas, sendo elaborado o texto
constitucional aprovado em 1988, assim como a Lei Orgânica da Saúde (Leis nº 8.080/90 e nº
8.142/90).7,8
A Constituição Federal de 1988, no Capítulo VIII – “Da Ordem Social”, Seção II,
referente à Saúde, define no art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.” (8:37)
A partir da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde, cria-se o
Sistema Único de Saúde (SUS). O art. 3º do texto legal estabelece que:
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda,
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis
de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. (7:
1806)

Através do SUS, houve implementação nas políticas econômicas e sociais, que
tiveram o propósito de melhorar as condições de vida e saúde dos diversos grupos sociais, de
modo a reduzir as desigualdades sociais, promovendo a equidade e justiça no acesso a
oportunidades de trabalho, melhoria dos níveis de renda e garantia das condições de
segurança e acesso a moradia, educação, transporte, lazer e serviços de saúde.7
Em 2006, o SUS tornou-se mais complexo; em decorrência, o Ministério da Saúde, o
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)
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e o Conselho Nacional de

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) pactuaram responsabilidades entre os três
gestores do SUS, no campo da gestão do sistema e da atenção à saúde. Foi, então, implantado
o Pacto, nas suas três dimensões – pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão.20
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No pacto em Defesa do SUS, as prioridades foram: garantia de financiamento,
promoção da cidadania como estratégia de mobilização social tendo a questão da saúde como
um direito, e a repolitização da saúde. No pacto da Gestão, foram estabelecidas diretrizes para
a gestão do sistema nos aspectos da descentralização. No pacto pela Vida, os gestores do SUS
assumiram alguns compromissos, sendo estabelecidos objetivos e metas, entre os quais
estavam priorizadas a saúde da mulher e a promoção em saúde. Mas, para isto, o SUS
necessitou aperfeiçoar o atendimento nas necessidades de saúde e nas especificidades da
população feminina em uma perspectiva que contemplasse o gênero, a integralidade e a
promoção da saúde, garantindo os direitos humanos das mulheres e reduzindo a
morbimortalidade por causas evitáveis, através de ações de promoção em saúde.21
Apesar da conquista da saúde ser considerada constitucionalmente um direito de todos,
é necessário um planejamento para identificar e hierarquizar as necessidades em saúde de uma
população que, junto com os gestores, priorizará e viabilizará o atendimento.19 Mas, para
tanto, é preciso estar atento à hegemonia do modelo biomédico, pois, para a maioria da
população, saúde é não estar doente, o que é muito limitado, porque nem sempre a ausência
de sinais e sintomas indica uma condição saudável.1
Para tal, há necessidade de se observar a saúde a partir dos determinantes sociais que
refletem o valor da mesma para a sociedade, vide que abrigo, habitação de qualidade, água
limpa e condições sanitárias são direitos humanos e necessidades básicas para uma vida
saudável.3 Sendo assim, é necessário conhecer os determinantes sociais de cada população
para assegurar a saúde:
[...] Devemos conhecer melhor as condições de vida e trabalho dos diversos grupos
da população. Precisamos, ainda, saber estabelecer as relações dessas condições de
vida e trabalho, por um lado, com determinantes mais gerais da sociedade e, por
outro, com determinantes mais específicos próprios dos indivíduos que compõem
esses grupos. Devemos também definir, programar e avaliar políticas e programas
que pretendam interferir nessas determinações – o Programa Saúde da Família
(PSF), sem dúvida alguma, é uma das mais importantes estratégias nessa direção.
Por fim, devemos fazer com que a sociedade se conscientize do grave problema que
as iniquidades de saúde representam, não somente para os mais desfavorecidos
como também para o conjunto social, buscando, com isso, obter o apoio político
necessário à implementação de intervenções. (1:69)

Quando se fala em determinantes sociais em saúde, refere-se a um termo que resume
os determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais da saúde, isto é, são as
condições econômicas e sociais que influenciam diretamente nas condições de saúde das
pessoas e das populações.22
A OMS dividiu os determinantes sociais em estruturais e intermediários. Os estruturais
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são a distribuição de renda, o preconceito baseado em valores relativos a gênero e etnia, e os
intermediários configuram-se nas condições de vida, nos aspectos psicossociais, nos
elementos comportamentais e/ou biológicos e no próprio sistema de saúde.22
Compreendendo e respeitando que existem diferentes culturas nas sociedades
contemporâneas, pois a visão mágica religiosa ainda exerce um grande poder na saúde e na
doença,1 o tratamento religioso atua no indivíduo como um todo, e ele percebe o universo, e
particularmente a sua posição neste universo, fortalecendo as extremidades enfraquecidas e
encerrando-o gradualmente em um círculo de proteção; já o tratamento médico despersonaliza
o sujeito.23
Para isto, é necessário considerar toda dimensão do ser humano com as suas
singularidades e particularidades18, e somente uma leitura interdisciplinar da realidade é capaz
de promover uma compreensão maior da realidade de saúde-doença-cuidado de uma
população que deverá traçar metas, organizar operações de enfrentamento contínuo e buscar
atuação intersetorial para os problemas identificados.1

O corpo é um reflexo da sociedade, não sendo possível conhecer processos
exclusivamente biológicos, instrumentais ou estéticos no comportamento humano.
Ao corpo se aplicam sentimentos, discursos e práticas que estão na base de nossa
vida social [...]. A noção de saúde e doença é também uma construção social, pois o
indivíduo é doente segundo a classificação de sua sociedade e de acordo com o
critério e modalidades que ela fixa. (23:101)

A saúde de uma sociedade reflete as condições econômica, social e cultural de uma
época e lugar. Para isto, os profissionais de saúde precisam compreender como uma
população entende as suas práticas em saúde e supera as demandas, eliminando os problemas
e se posicionando em defesa de uma ética que valorize a vida humana, construindo um
ambiente, uma sociedade mais justa e saudável, entendendo que muitas pessoas se consideram
normais, ainda que portadoras de uma determinada doença.1

2.2 SAÚDE DAS MULHERES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
A saúde da mulher passou por diversas transformações no Brasil, com uma queda em
sua mortalidade e uma grande diminuição de fecundidade, cuja taxa, que era de 6 filhos por
mulher, em 1960, foi baixando com o tempo para 5,8 filhos, em 1970, e para 2,3, em 2000.
Entretanto, para o sexo feminino, a expectativa de vida aumentou: em 1980, era de 65,7 anos;
em 1990, passou a ser de 66,6 anos; e em 2008, 72,8 anos.24
De acordo com o Ministério da Saúde, a composição da população brasileira, por sexo,
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em 2012, foi de 51,3% de mulheres, e sua distribuição sociodemográfica era de 97.348.809
em 2010, sendo que 85,5% moravam em áreas urbanas, 48,8% declaravam ter pele branca,
63,8% estavam em idade fértil (10-49 anos) e 11,8% eram idosas (mais de 60 anos). Quase a
metade (48,4%) das mulheres com 10 anos ou mais de idade, residentes no Brasil, nunca teve
instrução formal ou não completou o ensino fundamental, e mais de 7 milhões não sabiam ler
ou escrever. O rendimento médio era pouco superior ao salário mínimo, 48,7% das mulheres
viviam em situação de união, 26,7% eram chefes do domicílio. As mulheres com 10 ou mais
anos de idade eram economicamente ativas, o que corresponde a 48,9% dessa população. A
taxa de fecundidade foi de 1,90 filhos nascidos vivos por mulher ao final do período
reprodutivo. As mulheres, em 2000, viviam mais 7,6 anos do que os homens. O Ministério da
Saúde diz que, em 2010, eram quase 4 milhões de mulheres a mais, e em 2050, estima-se que
haverá 7 milhões de mulheres a mais do que homens.21
Em relação à taxa de mortalidade feminina, na faixa etária de 20 a 29 anos, foi de 65,2
óbitos/100 mil mulheres; de 30 a 39 anos, foi de 114,1 óbitos/100 mil mulheres; entre 40 e 49
anos, a taxa específica de mortalidade por todas as causas foi de 247,4 óbitos/100 mil
mulheres; e entre 50 a 59 anos, a taxa específica de mortalidade por todas as causas foi de
538,4 óbitos /100 mil mulheres.21
No Brasil, em 2010, a primeira causa de morte para o sexo feminino foram as doenças
cerebrovasculares. Já a segunda causa de morte no país, em todas as regiões geográficas,
foram as doenças isquêmicas do coração. A neoplasia maligna da mama feminina foi a
terceira causa de morte nas regiões Sudeste e Sul. Nas regiões Norte e Nordeste, a terceira
causa de morte foi o diabetes mellitus, e no Centro-Oeste, foi o acidente de transporte
terrestre. A necessidade do planejamento de ações destinadas a monitorar e reduzir fatores
associados à mortalidade da mulher é fundamental para promover saúde e diminuir as mortes
por causas previsíveis.21
A saúde no sistema prisional apresenta um quadro preocupante, já que as instituições
carcerárias não possuem infraestrutura para assegurar condições dignas para a vida das
pessoas tendo em vista o conceito ampliado de saúde. Podem existir questões relacionadas ao
confinamento, como punição e cerceamento de direitos, que dificultam a vida das pessoas
presas quando em liberdade. A prisão torna-se um problema para a sociedade, sofrendo
influências de questões econômicas, políticas e sociais.25
No Brasil, desde a época da monarquia, a punição existia com a intenção de
demonstrar poder e austeridade. No século XIX, o debate brasileiro sobre os regimes
penitenciários acontecia e os defensores sustentavam que o crime ocorria devido a um desvio
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moral do indivíduo, e a penalidade deveria ser separá-los da sociedade, devido a um convívio
social indesejável, e estas pessoas deviam ficar em uma instituição fechada com disciplina,
trabalho e educação e entendiam que este desvio ocorria devido a falta de instrução e
ignorância. A prisão ajudaria na regeneração do indivíduo e promoveria o bem-estar da
sociedade. Contudo, a situação encontrada nesta época era que o projeto estava muito longe
da realidade. Os problemas encontrados eram: necessidade de verbas públicas, melhores
condições de trabalho para os funcionários e a defesa de castigos nas instituições prisionais,
tudo isto demonstrava o mau funcionamento do local.26 Para Foucault, a prisão é algo inútil:
“Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, sabe-se que é perigosa, quando não inútil.
Entretanto não „vemos‟ o que pôr em seu lugar. Ela é detestável solução, de que não se pode
abrir mão”. (27:218)
A prisão retira das pessoas a liberdade e a sociedade aceita que prisão é para pagar as
dívidas, para transformar os indivíduos, e ela sempre foi vista como um local de correção
para os infratores, tendo poder quase total sobre os detentos. Entretanto, a prisão não é
corretiva e sim punitiva, onde se fabricam delinquentes, tornando-se assim,

um grande

problema para sociedade.27
Sobre a ótica atual das prisões, este é um espaço físico onde o Estado legitima sua
política de controle e repressão aos presos, e a sociedade legitima como um espaço
pedagógico necessário de punição e de proteção à sua própria segurança e sobrevivência.28

As prisões têm sido examinadas como regimes disciplinares associados à
emergência do capitalismo, em relação às mudanças da sensibilidade de uma
sociedade acerca de castigo, como uma expressão de angústia da emergente
burguesia, ou simplesmente como ramificação de uma vez mais complexo Estado.
(26:185)

A finalidade da prisão é privar as pessoas de liberdade, condição imposta pelo Poder
Judiciário, com os objetivos de inibir o crime e isolar da sociedade a pessoa que cometeu o
delito. No que tange à saúde, as unidades prisionais deveriam proporcionar um ambiente
favorável à assistência à saúde.25
As condições de confinamento são determinantes para o bem-estar físico e psíquico do
indivíduo privado de liberdade, pois essas pessoas trazem problemas de saúde anteriores à
prisão, os quais são agravados pela precariedade do sistema prisional. Assim, faz-se
necessário garantir ao indivíduo todos os direitos fundamentais, principalmente o de obter
uma boa qualidade de saúde física e mental, entendendo que as pessoas estão privadas de
liberdade, e não dos direitos humanos, que são inseparáveis de sua cidadania.9 Entretanto, a
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negligência do sistema penitenciário é perceptível, principalmente quando se refere à saúde.29
O Brasil tem a quarta maior população prisional, ficando atrás apenas dos Estados
Unidos, da China e da Rússia. Outra característica prisional brasileira é que 41% desses
presos ainda serão julgados. Apenas 3% das pessoas privadas de liberdade estão em regime
aberto e 15% em semiaberto. Essa tendência, além de contribuir para a superlotação dos
estabelecimentos prisionais e de elevar os custos do sistema, expõe um grande número de
indivíduos às consequências do aprisionamento.14
No primeiro semestre de 2014, o número de pessoas privadas de liberdade no Brasil
ultrapassou a marca dos 600 mil, existindo cerca de 300 presos para cada 100 mil habitantes,
fazendo uma taxa de ocupação de 161%, isto é, em um espaço para custodiar dez pessoas,
existem em média 16 presos. Se continuar aumentando a população carcerária a cada ano, em
2075, uma em cada dez pessoas estará em situação de privação de liberdade.14

A grave situação em que se encontram as pessoas privadas de liberdade, refletida,
dentre outros fatores, nas práticas de violência, na precariedade de espaço físico e na
carência do atendimento à saúde, é uma realidade que não se pode negar. Embora
existam inúmeros tratados internacionais que definem normas e orientações para
uma melhor implementação das unidades penitenciárias de todo o mundo, observase que estas não vêm sendo seguidas. (30:7)

É necessário entender que a saúde no sistema penitenciário possui uma especificidade,
a qual esta relacionada a segurança das unidades prisionais, que é um fator primordial para a
sociedade. Contudo, dificuldades relacionadas ao serviço de saúde suscitam fatores que
deixam vulnerável a saúde das mulheres privadas de liberdade. Apesar das características
específicas dessa instituição, os direitos à saúde não podem ser negligenciados, pois toda a
sociedade sofre com as consequências.25
A saúde dentro do sistema penitenciário brasileiro possuía uma prática reducionista
voltada para as DST/AIDS, redução de danos associados ao uso abusivo de álcool e outras
drogas e imunizações, apesar dos altos índices de tuberculose, pneumonia, dermatoses,
transtornos mentais, hepatites, traumas, diarreias infecciosas, além de outros agravos
prevalentes na população brasileira, observados também no âmbito dessas instituições.30
Existem hoje 2.864 pessoas privadas de liberdade portadoras do vírus HIV, o que
equivale a uma taxa de incidência de 1.215,5 pessoas soropositivas para cada 100 mil presos,
sessenta vezes maior que a taxa da população brasileira total. Quanto à tuberculose, a taxa de
pessoas presas, portadoras da doença, é de 940,9, ao passo que na população total é de 24,4.
Portanto, o risco de uma pessoa presa adquirir tuberculose é 38 vezes maior que o de uma
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pessoa em liberdade.14
Nos Estados Unidos, as mulheres representam 7,2% da população carcerária, são duas
vezes mais propensas a ter HIV que os homens presos e 15 vezes mais probabilidade de serem
HIV positivo do que as mulheres não encarceradas. Provavelmente, a maioria foi infectada
pelo HIV antes do encarceramento, e tinha experimentado fatores que estão associados com
alto risco para o HIV.31
Em relação ao gênero, três quartos (75%) dos estabelecimentos prisionais no Brasil
são voltados ao público masculino, 7% são destinados às mulheres e 17% são
estabelecimentos mistos. O perfil das mulheres encarceradas no Brasil é de jovens, negras, a
maioria solteira, com escolaridade extremamente baixa, com filhos, sendo que 63% das
mulheres estão presas devido ao tráfico, e grande parte dos presidiários (homens e mulheres)
foi condenada com penas de até oito anos.14 “O crescimento da população feminina é um
fenômeno recente e aponta para a necessidade de estudos que considerem a perspectiva de
gênero no ambiente prisional, garantindo que não haja a invisibilidade das necessidades e
direitos das mulheres presas.” (32:13)
No Rio de Janeiro, em 2011, havia 1.908 mulheres presas, o que equivale a 6,47% da
população carcerária estadual. Essas presas são custodiadas em nove estabelecimentos
prisionais, sendo cinco penitenciárias, uma cadeia pública, dois hospitais de custódia e
tratamento penitenciário e um patronato, que possuem capacidade total para 1.563 presas, o
que equivale a um déficit de 345 vagas, correspondendo a 22,07% do déficit de vagas.11
Em 2011, o perfil das mulheres encarceradas no Estado do Rio de Janeiro era o
seguinte: em relação à escolaridade, 2,72% são analfabetas; 47,85%, alfabetizadas; 10,37%
têm ensino fundamental incompleto; 6,07%, ensino fundamental completo; 8,7%, ensino
médio incompleto; 1,2%, ensino médio completo; 1,15%, ensino superior incompleto;
12,78%, ensino acima de superior completo. Apenas 5,6% das presas cursam educação formal
dentro de estabelecimento prisional. Cerca de 8% das detentas exercem atividade laboral e
100% da população carcerária feminina provêm de área urbana. Os crimes mais praticados
pelas mulheres no Estado do Rio de Janeiro foram contra o patrimônio (8,9%) e tráfico
(4,03%). Em relação à idade, as mulheres presas têm entre 18 e 24 anos (9,61%), entre 25 e
29 anos (9,54%), entre 30 e 34 anos (7,72%), entre 35 e 45 anos (9,08%), entre 45 e 60 anos
(5,71%), mais de 60 anos (0,49%). Em relação à cor da pele/ raça, 38,05% dessas mulheres
foram consideradas pardas, 28,87%, brancas e 24,58%, negras11.
Muitos fatores podem ser indutores à criminalidade feminina ou, no mínimo, têm
grande parcela de responsabilidade, e isto se deve à fragilidade das políticas públicas na
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garantia dos determinantes sociais como educação de qualidade, moradia, lazer, saneamento
básico, alimentação e qualificação profissional. 33
Outros fatores importantes neste contexto são: a dificuldade de inserção e manutenção
da mulher no mercado de trabalho, os baixos rendimentos, o desemprego principalmente se
isto ocorre por um longo período, a falta de oportunidade profissional, fatores estes que
podem levar ao envolvimento da mulher

com atividades criminosas para o sustento
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familiar.

Um aumento representativo da criminalidade feminina no Brasil ocorreu
principalmente por tráfico de drogas.14 Conforme França, além da desorganização familiar e
da violência fazer parte do seu cotidiano, muitas mulheres envolvidas neste crime relatam que
o mesmo foi praticado devido a envolvimentos amorosos, sendo o companheiro o responsável
pela situação da prisão.32
Em estudo realizado por Barcinski,35a criminalidade feminina em relação às drogas faz
com que muitas mulheres adquiram poder antes exclusivo do gênero masculino, além de
conseguirem o reconhecimento externo no local onde viviam antes da prisão. Ainda destaca
que este tipo de crime faz com que as mulheres se sintam incluídas em um grupo, mesmo que
isto seja temporário. Conforme Lopes36,as mulheres envolvidas em crimes com o tráfico já
tinham algumas relações com as drogas, associadas a baixa escolaridade e baixo poder
econômico.
Deste modo, são muitos os fatores que podem contribuir para desencadear a
criminalidade na vida das mulheres: dependência de substâncias, violência sexual, ideação
suicida ou problema psicológico, já terem sido presas antes ou visitado alguém na prisão.36
Como visto, pode estar associada às condições socioeconômicas e socioculturais, a baixa
escolaridade, à prostituição, dentre outros.37
As mulheres, quando presas, apresentam diferenças relacionadas ao gênero, pois os
crimes cometidos por elas oferecem menos risco para a sociedade. Contudo, elas sofrem
grande impacto com a perda do lar, gerando danos graves na vida dos filhos, e sofrem mais
exclusão social que os homens.38 Segundo relatórios oficiais dos Estados Unidos, 43-57% das
mulheres encarceradas foram vítimas de abuso físico ou sexual antes do encarceramento,
quase três quartos (71%) foram expostas a violência doméstica, e essas jovens mulheres
fogem de casa e são forçadas a viver e trabalhar nas ruas sem meios legais de sobrevivência,
muitas vezes tornando-se viciadas em drogas ilícitas, para aguentar o trabalho sexual, o
desespero e a depressão.31
O ambiente prisional também oferece vários riscos, devido à diversidade dos
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indivíduos. Os principais fatores de risco que favorecem a disseminação de doenças no
ambiente

prisional

feminino

são:

promiscuidade,

abuso

sexual,

relacionamentos

bi/homossexuais, superlotação de celas, uso de drogas, tatuagens, pouco uso de preservativos
na relação sexual, prostituição e história de DST39 . A falta de higiene, o sedentarismo e a má
alimentação também contribuem para os problemas de saúde existentes no sistema
penitenciário.12
Algumas mulheres privadas de liberdade possuem estilos de vida pouco saudáveis,
além de vícios, como alcoolismo, tabagismo e uso de drogas, o que contribui para a má saúde
geral e as coloca em risco de doença.40 Cabe lembrar que algumas questões de saúde
enfrentados pelas mulheres encarceradas incluem HIV, gravidez, tuberculose, hepatite,
hipertensão, asma, obesidade e diabetes.31
A privação de liberdade e o ambiente prisional desencadeiam também transtornos
mentais,12 tanto assim que muitas encarceradas frequentemente sofrem de problemas de saúde
mental devido à dependência de drogas e álcool.25
A estimativa da gravidade dos problemas de saúde mental nas encarceradas, por
meio de uma alta prevalência de sintomas depressivos e envolvimento com drogas e
álcool, denota que a história de vida marcada por alguns fatores estressores
contribuiu para o desencadeamento de tais sintomatologias. (38:1333)

Nos Estados Unidos, 75% das norte-americanas presas relataram problemas de saúde
mental em relação às mulheres livres, visto que somente 12% citaram ter os mesmos
problemas. E dentre as presas norte-americanas, mais de 69% relataram dependência ou abuso
de substâncias, em comparação com apenas 6% das mulheres na população em geral.31
No Brasil, esta situação não é muito diferente. Mulheres presas têm um elevado grau
de comorbidade psicopatológica, dependência de substância, transtorno de estresse póstraumático, transtorno de personalidade antissocial e depressão maior.38 Outras experiências
existentes no ambiente prisional que desencadeiam desconforto na saúde mental das mulheres
privadas de liberdade são: ruptura dos vínculos familiares, amorosos e maternais; restrição de
direitos; desconfiança; tristeza; desconforto; e ansiedade.41 E para o autor, Canazaro ,quanto
mais escolaridade os presos possuírem, melhor poderão enfrentar estes tipos de estresses
encontrados no sistema prisional.
O atendimento dispensado à saúde da mulher presa deve satisfazer suas
particularidades.32 Dentro do sistema penitenciário, as mulheres encarceradas tendem a
colocar maior demanda no serviço de saúde, pois elas possuem necessidades específicas do
gênero. O mais proeminente está relacionado com a saúde reprodutiva, tais como
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menstruação, menopausa, gravidez e amamentação. Raramente o sistema prisional desenvolve
trabalhos específicos para as mulheres nessas fases, principalmente no que se refere a
gravidez, parto, puerpério e amamentação.40
O cárcere brasileiro é lugar de exclusão social, espaço de perpetuação das
vulnerabilidades e seletividades em prática extramuros. Especificamente nas
unidades femininas, encontramos maiores violações no tangente ao exercício de
direitos de forma geral, e em especial dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como
de acesso à saúde especializada, em especial a ginecologistas. (42:15)

As

mulheres

encarceradas

criaram

estratégias

de

adaptação

aos

eventos

potencialmente estressores presentes no cotidiano do cárcere. Estas estratégias ajudam a se
adequarem às condições de vida no sistema prisional. Podem ser várias as justificativas, desde
a crença em Deus, o envolvimento com o trabalho, o amor pelos filhos, o amor das
companheiras de cárcere, e a esperança da liberdade.41
A religião oferece um suporte emocional, frente às situações de sofrimento e estresse a
que as mulheres presas estão expostas,43,44 além de fornecer sentido à vida e esperança no
futuro, o que pode motivar mudança de comportamento.
Outras atividades realizadas dentro dos presídios que podem ajudar a vida após
cumprimento da pena são o trabalho e a educação.41Entretanto, dentro do sistema presidiário
existem poucas alternativas de trabalho, e quando existem, são atividades consideradas
femininas (bordar, cozinhar, limpar), que expressam dificuldades em qualificá-las para o
mercado de trabalho.45
Assim, tanto o trabalho quanto a educação, incluindo o ensino profissionalizante,
conforme a Lei nº 12.433/2011,46 não podem ser vistos pelo poder público como atividades
para ocupar o tempo da presa e para as mulheres ficarem mais tranquilas. Estas atividades
precisam fazer parte de projetos voltados para as necessidades da pessoa privada de liberdade,
aqui em específico do gênero feminino, com o objetivo do resgate da dignidade humana.28
Pois, de acordo com Priori,47 a pessoa que se encontra privada de liberdade, numa
perspectiva de transitoriedade, intenciona retornar para a vida cotidiana que levava antes do
encarceramento.
A prisão é um espaço o qual ninguém se projeta nele, a projeção é o mundo
externo, a liberdade, o que ficou lá fora, porque a condição de estar
presa/encarcerada é tida apenas como um intervalo na vida que se levava no mundo
exterior. (47:197)

A construção da identidade de gênero dentro do cárcere segue o padrão cultural
extramuros, e o comportamento adquirido na prisão não substitui e não possui significado da
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mesma importância, pois os valores obtidos fora da prisão continuam sendo referenciais para
essas mulheres.47 Assim, elas podem adquirir alguns modos da cultura prisional, como usar
nova linguagem, usar roupas e gestos próprios da prisão e possuir um comportamento
homossexual.35 “As políticas penitenciárias são pensadas pelos homens e para os homens. As
mulheres são, portanto, uma parcela da população carcerária situada na invisibilidade, suas
necessidades por muitas vezes não são atendidas, sua dignidade é constantemente violada”
(45:71)

.
A partir do reconhecimento das especificidades de gênero, devem ser ampliados e

expandidos os direitos das encarceradas, mas é preciso repensar as políticas públicas
carcerárias a partir da realidade prisional dessas mulheres.32 Portanto, é necessário conhecer o
perfil sociodemográfico e as características de saúde das mulheres encarceradas para poder
planejar os cuidados de saúde adequados para essa população11.

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
PARA AS MULHERES
[...] os estabelecimentos prisionais são demasiadamente insalubres, e os serviços de
saúde são infinitamente insuficientes e carentes; a prova disso é a consolidação de
uma política pública específica para o Sistema Prisional. (29:282)

A partir do século XIX, nos países latino-americanos, houve a abertura das Casas de
Correção para mulheres. Antes, elas eram detidas em cárceres construídos especialmente para
homens, o que trazia diversos transtornos para os administradores. A iniciativa de criar essas
casas de detenção provinha de grupos filantrópicos e religiosos. Os governos apoiaram essa
ideia, pois, para eles, as mulheres criminosas não precisavam de uma estrutura rígida e
militarizada, e sim de um ambiente amoroso e fraternal. O índice baixo de criminalidade
praticado pelas mulheres convencia os criminólogos de que não havia necessidade de se
preocupar com o tema.26
As instituições de detenção para as mulheres abrigavam aquelas julgadas ou sentenciadas, mas também abrigava aquelas sem nenhum mandado judicial. Essas mulheres
(esposas, filhas, irmãs) eram vítimas de seus familiares que queriam castigá-las, e nesta
prisão, as mulheres ali detidas não podiam voltar ao mundo externo. O modelo da detenção
era de casa convento, e as detentas trabalhavam costurando, lavando, passando, funções
consideradas próprias do sexo feminino. Somente a partir de 1920 o Estado passou a exercer,
pouco a pouco, maior autoridade sobre as instituições prisionais femininas, mas muitas
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ficaram sob a administração religiosa.26
O Decreto-Lei nº 3.971, de 24 de dezembro de 194148:23820, estabeleceu a primeira
diretriz legislativa para mulheres encarceradas:
Art. 4º - As mulheres cumprirão pena privativa de liberdade sempre que possível na
Penitenciária de Mulheres subordinada à Penitenciária Central, assegurando-se a
separação entre as condenadas a penas de reclusão, de detenção e de prisão simples.
§ 1º As mulheres presas, preventiva ou provisoriamente, serão recolhidas a secção
especial da Penitenciária de Mulheres.
§ 2º Os serviços internos da Penitenciária de Mulheres poderão ser confiados a irmãs
brasileiras de congregação religiosa experimentada em missão dessa natureza.

Em 1942 foi criado o primeiro presídio de mulheres no Brasil, no estado de São Paulo,
sob os cuidados das freiras, e só recolhia mulheres definitivamente condenadas.49
O sistema carcerário brasileiro é regulamentado pela Lei de Execuções Penais (LEP),6
que determina como deve ser executada e cumprida a pena de privação de liberdade , restrição
de direitos e medida de segurança. Em 1984, o art. 14, Seção III da LEP determinou que a
assistência à saúde do preso fosse de caráter preventivo e curativo, e compreenderia
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E quando o estabelecimento penal não
estivesse aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta seria prestada em outro
local, mediante autorização da direção do estabelecimento.50
Em 1990, as Leis nº 8.0807 e 8.1428 instituíram e normatizaram o SUS, que possui
diretrizes de descentralização do serviço de saúde, atendimento integral com prioridade para
atividades preventivas e participação da comunidade nas ações de saúde. Ou seja, o SUS
estabelece que haja universalidade de acesso aos serviços de saúde e igualdade da assistência
em saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Com as leis federais
anteriormente referidas, o Sistema Penitenciário assume um compromisso com o SUS no
sentido de garantir o direito à saúde para as pessoas privadas de liberdade.9
Através da Lei nº 9.460, de 4 de junho de 1997,51 surge uma alteração na redação da
Lei de Execução Penal (LEP/1984): Art. 82, § 1°: “A mulher e o maior de sessenta anos,
separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição
pessoal.”
Em 2008, o Departamento Penitenciário Nacional publicou o Diagnóstico Situacional
de Mulheres Encarceradas, relatando que os estabelecimentos femininos eram pequenos,
quando comparados com os masculinos. Normalmente, esses locais foram adaptados porque
não foram projetados para recolher presas; entretanto, os estabelecimentos exclusivos para
mulheres possuem condições melhores que a dos homens, salvo exceções.52
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Em 2003, houve um avanço na legislação no que tange à saúde no sistema
penitenciário brasileiro, com o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP),30
que foi criado pelos Ministérios da Saúde e da Justiça. Este Plano elaborou as diretrizes para
a saúde no sistema penitenciário, através da Portaria Interministerial nº 1.777 9 que foi criada
com a finalidade de que as ações e os serviços de saúde nesse sistema fossem organizados
com base nos princípios do SUS.50 O PNSSP contemplava, essencialmente, a população de
penitenciárias, presídios, colônias agrícolas e/ou agroindustriais e hospitais de custódia e
tratamento, não incluindo presos do regime aberto e presos provisórios, recolhidos em cadeias
públicas e distritos policiais. Este Plano tinha como estratégia prestar assistência integral
resolutiva, contínua e de boa qualidade às necessidades de saúde da população penitenciária, e
foram criados recursos federais para os serviços de saúde da atenção básica, da média e da
alta complexidade.30
As necessidades de ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças nos
presídios deveriam ser implantadas pelas equipes de saúde prisionais, integradas por médico,
enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem e auxiliar de
consultório dentário. Cada equipe seria responsável por 100 até 500 presos. Quanto aos
agentes promotores de saúde, seriam recrutados entre as pessoas presas e atuariam sob a
supervisão da equipe de saúde. Neste PNSSP havia cinco linhas de ações primordiais:
controle da tuberculose, da hipertensão, do diabetes e da hanseníase; saúde bucal; e saúde da
mulher, que consta da realização de pré-natal e controle dos cânceres cérvico-uterino e de
mama.30
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM)5 foi elaborada
em 2004 pela Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde e teve como um dos
seus objetivos dar sustentabilidade ao PNSSP.30 O PNAISM garantiu os direitos de promoção
à saúde, prevenção de doenças das mulheres em todas as fases do seu ciclo vital sem
discriminação de qualquer espécie, respeitando as especificidades de gênero. Uma das
estratégias do Programa foi ampliar o acesso à saúde das mulheres em situação de prisão, nos
níveis de saúde na atenção básica, de média e alta complexidade, dentro de um conjunto de
ações determinadas pelo SUS.5
Justificando que as mulheres encarceradas necessitam de um atendimento
diferenciado, o Departamento Nacional Penitenciário (DEPEN) enfatizou o seguinte:
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[...] as mulheres encarceradas necessitam de um atendimento diferenciado quando
comparadas aos homens, e por isso necessitam de uma estrutura médica também
diferenciada, mas isto não ocorre na maioria dos estabelecimentos [...] um dado
preocupante, mas que infelizmente não surpreende, diz respeito à existência de
médicos nas unidades femininas, onde esta realidade ocorre em apenas 35,29% dos
estabelecimentos [...]. (52:18)

Em 28 de maio de 2009 surge a Lei nº 11.942,51 que altera a Lei n° 7.210 (LEP)6 e
acresce ao art. 14 o seguinte: § 3o – assegura o acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.
Outra alteração que ocorreu na Lei n° 7.210 (LEP)6 foi no § 2º do art. 83, que passa a
vigorar com a seguinte redação: § 2º – Os estabelecimentos penais destinados a mulheres
serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive
amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.
A alteração do Art. 89 ficou da seguinte maneira:
A penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de
creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos,
com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa.
Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo: I
– atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela
legislação educacional e em unidades autônomas; e II – horário de funcionamento
que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável.

A partir de 2014, ficou revogada a Portaria Interministerial nº 1.777/MS/MJ,9 de 9 de
setembro de 2003, e os ministros de Estado da Saúde e da Justiça instituíram a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP) no âmbito do SUS, através da Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de
2014.10 Esta política foi elaborada por um Grupo de Trabalho Interministerial e pelo Comitê
Técnico Intersetorial de Assessoramento e Acompanhamento da Política Nacional de Saúde
no Sistema Prisional.
O objetivo geral da PNAISP foi o de garantir o acesso às pessoas privadas de
liberdade no sistema prisional, ao cuidado integral no SUS, respeitando-se os preceitos dos
direitos humanos e de cidadania, e tendo como beneficiários as pessoas que se encontram sob
custódia do Estado em delegacias de polícia, cadeias públicas, penitenciárias, presídios
colônias agrícolas ou agroindustriais ou hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Além
dos trabalhadores em serviços penais, os familiares e demais pessoas que se relacionam com
as pessoas privadas de liberdade foram envolvidos em ações de promoção da saúde e de
prevenção de agravos no âmbito da PNAISP.
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As ações de saúde da PNAISP são ofertadas na atenção básica através de equipes das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) definida no território ou por meio das Equipes de Saúde no
Sistema Prisional (ESP), e as demais ações e serviços de saúde, previstas e pactuadas na Rede
de Atenção à Saúde.
A PNAISP estabelece competências para a União, entre as quais: garantir fontes de
recursos federais para compor o financiamento de programas e ações na rede de atenção à
saúde; elaborar planejamento estratégico para implementação da PNAISP em cooperação
técnica com Estados, Distrito Federal e Municípios; e avaliar e monitorar as metas nacionais
de acordo com a situação epidemiológica e as especificidades regionais, utilizando os
indicadores e instrumentos que sejam mais adequados.
Estão entre as competências estabelecidas pela PNAISP para os Estados, Distrito
Federal e Municípios (se aderirem): coordenar, programar e executar, no âmbito da atenção
básica, as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população privada de
liberdade, referenciada em sua pactuação; e participar do financiamento para o
desenvolvimento das ações e serviços em saúde de que tratam a referida Portaria.
Foi instituído um Grupo Condutor da PNAISP, nos âmbitos de cada Estado e do
Distrito Federal, para monitorar e avaliar o processo de implantação e implementação da
PNAISP, e até 31 de dezembro de 2016 deverão ser efetuadas as medidas necessárias de
adequação das ações e dos serviços para que seja implementada a PNAISP conforme as regras
previstas na Portaria.
Ainda em 2014 foi instituída a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação
de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE), através da Portaria
Interministerial nº 210, de 16 de janeiro,13 com o objetivo de reformular as práticas do sistema
prisional brasileiro, visando à garantia dos direitos das mulheres, promovendo, pactuando e
incentivando ações integradas e intersetoriais destinadas à complementação e ao acesso aos
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, com foco
nas mulheres privadas de liberdade e nos seus núcleos familiares. Garantido através das
políticas públicas do sistema prisional brasileiro

o direito a saúde, educação, alimentação,

trabalho, segurança, proteção à maternidade e à infância, lazer, esportes, assistência jurídica e
religiosa, atendimento psicossocial e demais direitos humanos, direitos estes garantidos para
todas as mulheres brasileiras, conforme determina o Plano Nacional de Políticas para as
Mulheres53
A PNAMPE teve como metas: criação e reformulação de bancos de dados em âmbitos
estadual e nacional sobre o sistema prisional feminino; incentivar órgãos estaduais de
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administração prisional para que promovam a efetivação dos direitos fundamentais no âmbito
dos estabelecimentos prisionais, levando em conta as peculiaridades relacionadas a gênero,
cor ou etnia, orientação sexual, idade, maternidade, nacionalidade, religiosidade, deficiências
física e mental, bem como aos filhos inseridos no contexto prisional; garantir estrutura física
de unidades prisionais adequada, com a implementação de espaços adequados à efetivação
dos direitos das mulheres em situação de prisão, tais como saúde, educação, trabalho, lazer,
estudo, maternidade, visita íntima, dentre outros; promover ações voltadas à segurança e
gestão prisional; realizar capacitação permanente de profissionais que atuam em
estabelecimentos prisionais de custódia de mulheres; promover ações voltadas às pré-egressas
e egressas do sistema prisional, por meio de setor interdisciplinar específico.
A PNAMPE garante à mulher privada de liberdade o acesso à saúde, em consonância
com a PNAISP, a PNAISM e as políticas de atenção à saúde da criança, garantindo
assistência à educação, assistência jurídica e religiosa, acesso à atividade laboral,
compatibilidade das horas diárias de trabalho e estudo, além da compatibilidade da atividade
laboral com a condição de gestante e mãe, assegurada a remuneração, a remissão e a licençamaternidade.
Entre as garantias já citadas para as mulheres privadas de liberdade, a PNAMPE ainda
estabelece atenção específica à maternidade e à criança intramuros, inserção da gestante na
Rede Cegonha junto ao SUS desde a confirmação da gestação até os dois primeiros anos de
vida do bebê, e a proibição do uso de algemas ou outros meios de contenção em mulheres em
trabalho de parto e parturientes, observada a Resolução nº 3, de 1º de junho de 2012, do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).
Ademais, será instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Comitê Gestor da
PNAMPE para fins de monitoramento e avaliação de cumprimento desta Política. O Comitê
Gestor realizará reuniões trimestrais, podendo ser convocadas reuniões extraordinárias.
Ressalta-se que a participação no Comitê Gestor é considerada prestação de serviço público
relevante e não remunerada.

A situação carcerária é uma das questões mais complexas da realidade social
brasileira... O equacionamento de seus problemas exige, necessariamente, o
envolvimento dos três Poderes da República, em todos os níveis da Federação, além
de se relacionar diretamente com o que a sociedade espera do Estado como ator de
pacificação social. (14:6)

De acordo com o DEPEN, é necessário que o poder público e a sociedade reconheçam
a pessoa privada de liberdade como um sujeito de direito. Sendo imprescindível repensar
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políticas públicas carcerárias a partir da realidade prisional das mulheres, sobretudo
respeitando sua dignidade que é constantemente violada. 11,14
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3 METODOLOGIA
A metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os
instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade
do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade).
(54:14)

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, que não podem ser
traduzidos em números e indicadores quantitativos, pois possuem uma abordagem no mundo
dos significados.55
Esta é uma pesquisa qualitativa, pois tem a intenção de compreender quais são os
problemas de saúde e os determinantes sociais que interferem na saúde das mulheres
encarceradas em seu ambiente natural, e analisar o mundo dos valores e sentidos através das
falas dessas mulheres interpretando suas realidades sobre o significado de saúde. Portanto,
como cita a autora, são aspectos da realidade que não podem ser quantificados.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa que tem o
propósito de analisar os problemas de saúde a partir da visão da mulher encarcerada, para
compreender e interpretar a realidade dessa mulher no período de seu encarceramento.
A pesquisa qualitativa é descritiva, pois a escrita ocupa lugar de destaque, tanto para
obtenção de dados até a disseminação de resultados, e o pesquisador tenta analisar os dados
em toda a sua riqueza, respeitando, no possível, a forma de registro ou transcrição,
entendendo que todos os dados da realidade são importantes e devem ser examinados. Devido
à grande quantidade de material na pesquisa qualitativa, o pesquisador deverá ter uma
capacidade analítica e integrativa, o qual se adquire com formação teórica e através dos
exercícios práticos do pesquisador.56
O método descritivo e exploratório parte do fundamento de que há uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interligação entre o sujeito e o objeto, um
vínculo inseparável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.57
Esta pesquisa é exploratória, pois é flexível e existe familiaridade do pesquisador com
o objeto estudado, e é descritiva, porque irá transcrever as entrevistas no próprio presídio
onde ficam as entrevistadas, e fornecerá dados detalhados para compreender os
comportamentos, vivências e experiências que as mulheres privadas de liberdade têm sobre
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saúde no período de confinamento, entendendo que todos os dados são importantes e deverão
ser analisados.
Uma das características do método qualitativo é a flexibilidade, e este tipo de pesquisa
possui três aspectos que a caracterizam: o caráter epistemológico, o tipo de dado que se
objetiva coletar e o método de análise utilizado na pesquisa. Nogueira considera que a
relação que o pesquisador desenvolve na pesquisa é importante para alcançar a objetividade, o
que só ocorre quando o sujeito observador incorpora como uma das variáveis de campo,
havendo uma influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, constituindo assim
uma relação humana, em que os dados emocionais do pesquisador não devem ser
desprezados. 56
Para se fazer ciência é necessário trabalhar simultaneamente com teoria, método e
técnica, construindo assim um tripé de uma pesquisa qualitativa.

[...] Compreender, este é o verbo da pesquisa qualitativa. Compreender relações,
valores, atitudes, crenças, hábitos e representações, e a partir desse conjunto de
fenômenos humanos gerados socialmente, compreender e interpretar a realidade. O
pesquisador que trabalha com estratégias qualitativas atua com a matéria-prima das
vivências, das experiências, da cotidianidade e também analisa as estruturas e as
instituições, mas as entendem como ação humana objetivada. Ou seja, para esses
pesquisadores e pesquisados, a linguagem, os símbolos, as práticas, as relações e as
coisas são inseparáveis. (57:24)

3.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal Fluminense (UFF) (Anexo A) e pela Secretaria de Administração
Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP-RJ) (Anexo B). De acordo com a Resolução CNS466/12 que dispõe sobre pesquisa envolvendo seres humanos. O Comitê de Ética e Pesquisa
da Universidade Federal Fluminense aprovou a pesquisa através do Parecer nº 696.795 em
6/6/14.
Para solicitar a autorização da pesquisa na SEAP-RJ, foi aberto um processo na Escola
de Gestão Penitenciária, onde foi necessário responder um questionário, com diversas
perguntas pessoais e sobre os objetivos da pesquisa. O pesquisador se responsabiliza, no final
da pesquisa, em deixar uma cópia de sua dissertação na Escola Penitenciária.
No processo da SEAP-RJ, foi solicitada autorização para todas as unidades prisionais
femininas localizadas em Bangu; caso fosse feita a solicitação apenas para uma unidade e
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depois houvesse a necessidade de entrar em outra unidade prisional, seria necessário reiniciar
todo o processo. As solicitações foram feitas para as seguintes unidades prisionais femininas:
Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, Presídio Nelson Hungria e Penitenciária Talavera
Bruce. A autorização deste processo transcorreu em sete meses.
Neste período da liberação da autorização, foi necessário a pesquisadora ser
entrevistada pessoalmente pela Subsecretaria Adjunta da Gestão Operacional da SEAP-RJ e
realizar algumas alterações na pesquisa, principalmente no que referia ao espaço físico das
unidades. As orientações recebidas foram: que a pesquisadora só deveria entrar após o
confere2* das presas e sair uma hora antes do confere noturno. Não poderia gravar, fotografar,
identificar as mulheres privadas de liberdade, e as mesmas não poderiam assinar nenhum tipo
de documento, além de ser vedada qualquer reprodução de documento dentro do presídio
(Anexo B – Autorização da SEAP-RJ).
Após a autorização do processo E-21/087/53/2014 pela SEAP-RJ, a Escola de Gestão
Penitenciária entregou um ofício autorizando a entrada nas unidades prisionais com prazo
determinado para realizar a pesquisa de campo. O período foi de 10/10/2014 a 10/1/2015, e se
houvesse necessidade de prorrogação, esta deveria ser solicitada à Escola de Gestão
Penitenciária.

3.3 CENÁRIO DA PESQUISA E ATORES SOCIAIS

O cenário da pesquisa foi em uma Penitenciária feminina, no Complexo de Gericinó,
em Bangu, no município do Rio de Janeiro. Neste Complexo localizam-se 27 unidades
prisionais, sob o gerenciamento da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do
Rio de Janeiro (SEAP-RJ).
A Penitenciária pesquisada é exclusiva para mulheres, foi inaugurada em 1942 , sendo
a primeira prisão feminina do estado do Rio de Janeiro. Está localizada no Complexo de
Gericinó, bairro de Bangu, zona oeste do município do Rio de Janeiro.
Esta Penitenciária destina-se às mulheres privadas de liberdade, que já foram
condenadas em regime fechado, e também recebe as presas gestantes de todo o complexo
penitenciário do Rio de Janeiro. Anexa à instituição estudada, existe a Unidade MaternoInfantil (UMI), onde ficam as mulheres pós-parto com seus filhos recém-nascidos, até os seis

2(*)

Confere – É a contagem dos presos que ocorre duas vezes por dia, na unidade prisional.
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meses de idade.
Dentro da penitenciária feminina existe um ambulatório de saúde, uma escola estadual
de ensino regular que contempla desde a alfabetização até o ensino médio, diversas oficinas
de trabalho com cursos profissionalizantes, e também existe trabalho remunerado para
algumas presas, que são chamadas de faxina. Para cada três dias trabalhados, um dia é
descontado de sua pena, o que é denominado legalmente por remissão de pena. A unidade
prisional também oferece encontros religiosos de diversas denominações.
O estado do Rio de Janeiro possui 3 (três) estabelecimentos penais exclusivos para
mulheres. Das três unidades prisionais autorizadas para realizar a pesquisa, a instituição
escolhida foi a que possuía algumas características interessantes para a pesquisadora, tais
como: é de mais fácil acesso, fica mais próximo à via principal, onde passam todas as
conduções para o Complexo de Gericinó, e só passa por uma revista com os agentes
penitenciários. As outras duas unidades ficam dentro do Complexo de Gericinó e são muito
mais distantes da via principal, sendo necessário ir andando, pois não há transporte para essas
unidades. E para entrar neste Complexo é necessário passar por uma guarita, onde dever-se-á
apresentar autorização e, se necessário, ser revistada pelos agentes penitenciários.
Com a autorização da SEAP-RJ, que ocorreu em outubro de 2014, foi realizado um
encontro com a diretora do Presídio, quando foi apresentada a pesquisa e o objetivo da
mesma. A diretora pediu que as entrevistas fossem realizadas nos dias em que não houvesse
visita, pois são os dias mais calmos dentro da unidade prisional. Também foi solicitado pela
direção que a pesquisa fosse apresentada para a enfermeira responsável pelo serviço de saúde,
antes de iniciar as entrevistas.
O trabalho de campo deveria acontecer de outubro a dezembro de 2014. Porém, a
pesquisa só iniciou em novembro, após o concurso de miss, que ocorre todo ano neste
Presídio. Nesta época, a unidade fica voltada para esta atividade.
Ao retornar ao Presídio na segunda semana de novembro, a diretora estava de férias.
Foi necessário apresentar à subdiretora os objetivos da pesquisa e quais foram as solicitações
da Direção para realização das entrevistas. A subdiretora assinou a autorização para a entrada
da pesquisadora na unidade prisional.
Conforme havia sido determinado pela direção, foi marcado um encontro com a
enfermeira responsável da unidade prisional. Novamente foi apresentada a pesquisa e como
seria desenvolvido o trabalho dentro do ambulatório de saúde.
Diariamente, para entrar no presídio, é necessário possuir autorização da direção, e
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qualquer pessoa passa por uma revista rigorosa.3

(*)

Portanto, para realizar as entrevistas, a

pesquisadora entrou apenas com o necessário (autorização da direção, documento pessoal,
papel, lápis, caneta, borracha). A entrada na unidade acaba sendo demorada e estressante.
Apesar de a pesquisadora trabalhar em outra unidade institucional da SEAP-RJ, nesta
instituição foram sentidas diariamente emoções diferentes. Depois da revista, era preciso se
apresentar todos os dias para a chefe de segurança antes de iniciar o trabalho.
No primeiro dia houve uma conversa com a chefe de segurança, quando foram
apresentadas a pesquisa e a autorização da direção. A pesquisadora conheceu as rotinas da
penitenciária, conheceu também a unidade de saúde, e buscou-se um local adequado para
realizar as entrevistas. No primeiro dia, como a unidade de saúde estava trancada, a entrevista
aconteceu na sala da Defensoria. Nos demais dias, foi autorizada pela segurança a realização
das entrevistas no ambulatório, local considerado bem melhor, por estar em um ambiente do
serviço de saúde.

3.4 CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO PRESÍDIO

Esta unidade é conhecida como ambulatório do presídio, que possui diversas salas
específicas para o serviço de saúde. Para entrar neste ambulatório existe uma porta gradeada
com cadeado, que fica trancado quando não há nenhum profissional de saúde.
Neste setor existe uma sala para o serviço odontológico, uma sala para o atendimento
das gestantes com seus respectivos prontuários, salas para atendimento individual, farmácia,
banheiros para funcionários e para as presas, e um local onde são guardados os prontuários de
todas as presas do presídio. O ambulatório possui equipe de saúde com médicos, enfermeiro,
técnicos de enfermagem, odontólogos. No período da pesquisa, diversos funcionários
encontravam-se de licença. Os serviços de psicologia e de serviço social não atendem no
ambulatório de saúde, pois possuem salas em outro setor.
Enquanto a pesquisa estava sendo desenvolvida, houve visitas de alguns programas de
saúde, que vão às unidades prisionais para realizar acompanhamento das mulheres privadas de
liberdade. Os programas de saúde que compareceram neste período foram: de DST/AIDS e do
HIPERDIA (hipertensão e diabético).

3(*)

Revista rigorosa – Na porta de entrada de uma unidade prisional, todos os visitantes precisam mostrar o
conteúdo que estão portando para o Inspetor da Administração e Segurança Penitenciária (ISAP) e passam pelo
portal eletrônico de detector de metais.
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Para as gestantes privadas de liberdade, como já foi citado, existe um serviço
específico; a enfermagem deste setor informou que todas as gestantes presas no Rio de
Janeiro são encaminhadas para esta unidade. O pré-natal é realizado em uma unidade de saúde
fora do complexo penitenciário, mas alguns exames das gestantes são realizados no
laboratório da SEAP-RJ. Os exames de laboratório e de imagem que não são realizados na
SEAP-RJ são encaminhados para a Coordenação de Saúde do Sistema Penitenciário, que
referencia para a rede pública, fora do Complexo Penitenciário. Quando as gestantes entram
em trabalho de parto, elas vão para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da SEAP-RJ e
de lá são transferidas para um hospital da rede pública.
A penitenciária pesquisada é muito visitada por diversas instituições. Em pouco tempo
nesta unidade, houve visita do Ministério Público no ambulatório de saúde, o qual se
interessou pela pesquisa em saúde com as mulheres privadas de liberdade. Aconteceu também
visita de emissora de televisão, e visitas técnicas do próprio sistema prisional. Isto tudo mexe
muito com a rotina da instituição, portanto as entrevistas, em muitos momentos, tiveram que
ser interrompidas, e segundo as normas da penitenciaria, isto ocorre

para segurança dos

profissionais, das presas e da própria instituição.

3.5 SELEÇÃO E EXCLUSÃO DOS SUJEITOS

Para selecionar as presas que fizeram parte da pesquisa, foi utilizada a lista nominal.
Esta lista é chamada de confere nominal e é utilizada no sistema prisional pela segurança,
possuindo o nome de todas as mulheres privadas de liberdade da unidade prisional. Com este
confere nominal, foi necessário ir ao arquivo médico fazer o levantamento das presas que
possuíam prontuários no serviço de saúde. A primeira seleção foi realizada desta maneira: das
358 (trezentos e cinquenta e oito) presas, 5 (cinco) não possuíam prontuário no serviço de
saúde, portanto, foram automaticamente excluídas.
A partir deste momento, as mulheres foram selecionadas de forma aleatória, através de
seus prontuários. Cada prontuário recebeu uma numeração por ordem crescente. E foram
selecionados de 8 em 8 números, fazendo um total de 45 prontuários. Desta maneira, 5 (cinco)
presas foram excluídas: 1 (uma) saiu em liberdade, 2 (duas) foram suspensas por motivo de
segurança, 1 (uma) se recusou, 1 (uma) foi transferida para outra unidade prisional. Ficou,
então, um total de 40 presas para a pesquisa.
Conforme orientação da SEAP-RJ, as presas não puderam assinar o termo de
consentimento, pois a própria SEAP-RJ assumiu total responsabilidade pela pesquisa. As
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entrevistadas tiveram participação voluntária. As mulheres privadas de liberdade que
participaram da pesquisa foram esclarecidas sobre o estudo, e ainda foi garantido a elas que
teriam suas identidades preservadas e todas receberiam um código numérico, preservando o
sigilo e o anonimato em relação ao que relatassem à pesquisadora.

3.6 ETAPAS DO TRABALHO

A pesquisa foi realizada no ambulatório de saúde, em uma sala para atendimento dos
técnicos da área de saúde. Esta sala possuía duas cadeiras, uma mesa de escritório e um
ventilador; a limpeza da sala é realizada diariamente, sendo, portanto, satisfatória.
As entrevistas foram realizadas com a porta aberta e a equipe de segurança ficava na
entrada principal do ambulatório; desta maneira, as mulheres privadas de liberdade puderam
responder as perguntas sem nenhum constrangimento. Das 40 mulheres entrevistadas,
somente uma teve a presença da segurança na porta da sala da entrevista, pois esta presa
estava sob seguro, isto é, ela havia cometido delito contra criança, e ficava na ala do seguro,
para sua própria segurança.
Para iniciar as entrevistas diariamente era necessário fazer senha, a qual continha o
nome da presa, a data e a cela onde estava a presa. A cela de cada entrevistada era identificada
através do confere nominal, lista realizada diariamente pela equipe de segurança. Esta senha
era entregue a uma presa, que levava para a chefe de segurança, que autorizava ou não a
liberação das entrevistadas naquele dia. Algumas presas não eram liberadas por não se
encontrarem na unidade (as presas saem da instituição por diversos motivos: judiciais, saúde,
liberdade, transferência), e outras entrevistadas não eram liberadas por possuírem alguma
conduta imprópria para participarem da entrevista.
A rotina do atendimento no ambulatório de saúde da instituição é por livre demanda,
isto é, não há agendamento prévio de consultas. As presas chegam ao ambulatório quando
solicitam o serviço através de bilhetes, denominados por elas de “catuque”. Quando esses
bilhetes chegam ao ambulatório, o serviço de enfermagem faz uma triagem e seleciona as
presas que serão atendidas. Outra maneira de chegar ao ambulatório de saúde é quando ocorre
emergência; nesses casos, as próprias agentes penitenciárias levam imediatamente as presas
para o ambulatório. Quando isso acontece, altera-se a rotina do ambulatório, pois não há
funcionários suficientes para atender ambulatório e emergência, sendo necessário interromper
o ambulatório para atender a emergência. Nesta situação, o ambulatório fica muito
tumultuado; muitas das vezes, as presas que chegaram pela emergência são transferidas para a
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UPA do sistema penitenciário.
Quando as entrevistadas chegavam ao ambulatório de saúde, pareciam muito
desconfiadas, já que elas não haviam solicitado nenhum atendimento, desconhecendo o
motivo do encontro para a entrevista. Todas as entrevistadas sentavam em frente à
pesquisadora; usavam uniforme do presídio, bermuda jeans azul e camiseta de malha branca.
As presas demonstravam tranquilidade no momento da entrevista.
No início da entrevista, a pesquisadora apresentava o objetivo da pesquisa e garantia o
anonimato; em seguida, apresentava-se como enfermeira que trabalha na SEAP-RJ por 16
anos e que tinha um interesse muito grande em conhecer a saúde das mulheres no sistema
penitenciário. Após isto, a pesquisadora falava que depois de algum tempo havia retornado
para os estudos; neste momento, as entrevistadas sorriam aquele sorriso amigável, então a
pesquisadora percebia que havia quebrado as barreiras que podiam existir entre a entrevistada
e a pesquisadora. Em muitas entrevistas foi necessária uma pequena pausa, pois as mulheres
se emocionavam e até choravam: para a pesquisadora, estes momentos não foram fáceis, pois
a emoção também aparecia nessa hora.
Nos dias em que diversos profissionais se encontravam para atendimento, o
ambulatório de saúde ficava muito agitado. Por esta razão, houve dias que as presas foram
entrevistadas no corredor do ambulatório, pois as salas estavam cheias.
Em vários momentos, as entrevistas eram interrompidas pela agitação no ambulatório.
Quando as presas passam mal ou sofrem algum tipo de acidente, elas são encaminhadas para
o ambulatório; muitas chegam carregadas, em silêncio, ou ainda aos gritos, causando grande
transtorno no local. Em um desses momentos, entrou uma jovem bonita, cabelo preto, pele
clara; tinha 20 anos, e relatou ter uma pena de 40 anos. Olhar para uma jovem como esta e
saber que a maior parte de sua vida ela passará dentro de uma penitenciária suscitou na
pesquisadora a seguinte questão: quem será esta mulher daqui a alguns anos? Como será viver
grande parte de sua vida sem ter liberdade? Este é o mundo da prisão feminina. Após os
tumultos as entrevistas recomeçavam.

3.7 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS

A observação participante pode ser considerada parte essencial do trabalho de
campo, na pesquisa qualitativa. Sua importância é de tal ordem que alguns
estudiosos a tomam não apenas como uma estratégia no conjunto da investigação,
mas como um método em si mesmo, para compreensão da realidade. (55:273)
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Para identificar os problemas de saúde e os cuidados realizados no cotidiano das
mulheres privadas de liberdade através dos significados apresentados pelas próprias
entrevistadas, foi utilizada a coleta de dados através da entrevista semiestruturada, a partir de
roteiro combinando perguntas abertas e fechadas (Apêndice A), com a finalidade de
caracterizar o perfil sociodemográfico de cada

presa e compreender dados de aspectos

subjetivos que não seriam encontrados em outras fontes de registros.
A entrevista se constitui numa relação humana na qual não se podem desconsiderar os
fenômenos psicológicos presentes em todas as relações. A entrevista semiestruturada parte de
alguns questionamentos apoiados em teoria e hipóteses que interessam à pesquisa e que
possuem interrogativas a partir das respostas dos entrevistados, surgindo assim novas
hipóteses para a pesquisa.56
Foi realizada nesta pesquisa a avaliação pré-teste para identificar as alterações
necessárias que deveriam ocorrer no período das entrevistas. Tal fato se faz necessário, pois
as entrevistas preliminares devem ocorrer para realizar as mudanças necessárias no roteiro das
entrevistas.56
Conforme já citado, as entrevistas não puderam ser gravadas, devido à solicitação da
SEAP-RJ, então a pesquisadora precisou copiar as respostas das perguntas abertas e ler as
mesmas para as entrevistadas, para que elas ouvissem e concordassem com o que a
pesquisadora havia escrito, captando assim com a máxima precisão as respostas das
entrevistadas.

3.8 COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Por detrás do discurso aparente geralmente simbólico e polissêmico esconde-se um
sentido que convém desvendar. A interpretação dos sonhos, antiga ou moderna, a
exegese religiosa (em especial a Bíblia) a explicação crítica de certos textos
literários... revelam um processo hermenêutico. (54:14)

A análise de conteúdo possuiu duas funções: função heurística, na qual a análise de
conteúdo enriquece a propensão da descoberta e a função de administração das provas onde as
hipóteses servirão de diretrizes e serão confirmadas e verificadas através de um conjunto de
técnicas de análise das comunicações.54
A análise de conteúdo irá analisar as comunicações através de procedimentos
sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo das mensagens. E o pesquisador irá
trabalhar com as mensagens, para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre outra
realidade que não somente a da mensagem, isto é, conhecer aquilo que está por trás das
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palavras sobre as quais se debruça.54
Para realizar a análise e discussão dos resultados da pesquisa, serão utilizados os
conceitos de Laurence Bardin referentes à análise de conteúdo, que, para a autora citada, é um
conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis e com constante
aperfeiçoamento, aplicando-se a discursos extremamente diversificados. De acordo com esta
autora, a análise de conteúdo possui três fases fundamentais: pré-análise, exploração do
material e inferência e a interpretação dos resultados. Estas etapas estão realizadas nesta
pesquisa da seguinte maneira:
1- Pré-análise - Ocorreu o primeiro contato com os documentos que foram
analisados através da leitura flutuante, em que foram sistematizadas as ideias
iniciais para um plano de análise e foram seguidas as regras da exaustividade, da
representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade.
2- A exploração do material - Fase da administração sistemática das decisões
tomadas; fase das codificações, que compreende a escolha de unidades de registro
(frases, palavra, afirmação acerca de um determinado assunto), a seleção de regras
de contagem-enumeração, e a escolha de categorias (categorização), que é a
operacionalização de classificação de elementos pertencentes a um conjunto. As
categorias devem ter homogeneidade, pertinentes objetividade e fidelidade. Sendo
assim, as categorias precisam ser claras e produtivas em resultados.
3- O tratamento do resultado - onde ocorrem as inferências e interpretação dos
resultados; nesta fase, realiza-se a validação dos significados e a confrontação
sistemática dos resultados obtidos com o material pesquisado.
Uma das técnicas da Análise de conteúdo é a análise temática: Para fazer análise de
conteúdo na modalidade temática é necessário descobrir os núcleos dos sentidos, ou a
frequência das aparições, o que dará significado para o objeto escolhido.54
Nesta pesquisa foi utilizada a análise de conteúdo pela modalidade temática, na qual
foram agrupados os dados por convergência de conteúdo, identificando os núcleos dos
sentidos das entrevistas, e em seguida foram selecionadas e identificadas as unidades
temáticas, suas categorias e subcategorias, da seguinte maneira:
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NÚCLEO
TEMÁTICO

UNIDADE DE
REGISTRO
DETERMINANTES
SOCIAIS: Condições:
físicas - mentais
Alimentação Ambiente - Lazer

UNIDADES
TEMÁTICAS
Determinantes
sociais que
interferem na vida
da mulher

CATEGORIAS

A saúde como
produto das
condições de vida
da mulher
encarcerada

encarcerada

1-Identificando os
fatores mentais
associados à saúde
das mulheres
encarceradas
2-Identificando os
fatores físicos
associados à saúde
das mulheres
encarceradas

Trabalho Educacionais Espirituais

SAÚDE DA MULHER

SUBCATEGORIAS

Liberdade - Familiar
- Prevenção de
saúde

Determinantes
sociais:
Serviços

Utilização dos
serviços de saúde

Acesso aos serviços
de saúde

1-As condições do
acesso ao serviço de
saúde antes e depois
da prisão

de Saúde

2- As condições de
acesso aos
profissionais de
enfermagem no
sistema
penitenciário

Fonte: Elaboração própria.

A metodologia acima foi escolhida devido às limitações do campo de estudo encontradas ,
como a dificuldade de entrada de saída da unidade prisional, a dificuldade de espaço dentro
da penitenciária para realizar encontros coletivos e a dificuldade de autorização para realizar
o trabalho. Desta maneira, a melhor opção para realização da pesquisa foi a abordagem
individual, sendo necessária a manutenção do método da análise de conteúdo na modalidade
temática.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este capítulo tem a proposta de identificar através da concepção das mulheres
encarceradas quais são os determinantes sociais que interferem na saúde desta mulher na
prisão e como esta mulher teve acesso aos serviços de saúde quando se encontrava em
liberdade e após encarceramento.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DAS ENTREVISTADAS

[...] é imprescindível a incorporação da perspectiva de gênero na análise do perfil
epidemiológica no planejamento de ações de saúde, que tenham como objetivo
promover a melhoria das condições de vida, a igualdade e os direitos de cidadania
da mulher. (5:13)

O aumento da população prisional feminina é um fenômeno real no Brasil e aponta
para a necessidade de estudos sob uma perspectiva de gênero, com o objetivo de identificar as
necessidades e direitos das mulheres presas. Inicialmente, nesta pesquisa, será analisado o
perfil sociodemográfico das entrevistadas. Conhecer as características sociodemográficas e de
saúde de uma população é importante para traçar estratégia de planejamento, implementação
na promoção e prevenção em saúde, e também possui grande importância para o
planejamento do cuidado adequado.58
Para descrever o perfil sociodemográfico das mulheres encarceradas do Presídio
pesquisado, foram realizadas entrevistas individuais com perguntas fechadas buscando
determinar as características destas mulheres.
As mulheres encarceradas entrevistadas foram um total de 40, que atenderam aos
critérios de inclusão já citados e aceitaram participar voluntariamente do estudo. De acordo
com a faixa etária, uma tinha de 18 a 19 anos; 19 tinham de 20 a 29 anos; sete, de 30 a 39
anos; quatro tinham de 40 a 49 anos; seis tinham de 50 a 59 anos; e três tinham mais de 60
anos. Houve maior número de participação de mulheres de 18 a 49 anos, faixa etária em idade
reprodutiva, um segmento social importante para elaboração de estratégia de ações em saúde,5
e, segundo o IBGE 2012, esta é uma população economicamente ativa para a sociedade.
Em relação à raça/etnia, 11 mulheres entrevistadas se declararam brancas, 6 negras, 23
pardas. Este estudo se compara às informações do Departamento Nacional Penitenciário, em
que as mulheres presas no Brasil se declaram pardas, sendo esta a cor de pele predominante
nos presídios brasileiros.14
Das 40 mulheres entrevistadas, 36 possuem filhos e 4 não possuem filhos. Entre as 36
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mulheres que possuem filhos, 7 possuem 1 filho, 15 possuem 2 filhos, 6 possuem 3 filhos, 8
possuem de 4 a mais filhos. O perfil das entrevistadas demonstra o perfil da mulher brasileira
em relação ao número de filhos: no Brasil, em 2011, foi de 1,90 filho/mulher.21
Quanto à escolaridade, 10 entrevistadas são analfabetas, 10 possuem o ensino
fundamental incompleto, 2 possuem o ensino fundamental completo, 9 possuem o ensino
fundamental incompleto, 8 possuem o ensino fundamental completo e 1 possui ensino
superior. A baixa escolaridade na população brasileira é um alerta para a forte ligação que ela
estabelece com a criminalidade.28 E a falta de escolaridade ou até mesmo o analfabetismo é
um condicionante que influencia diretamente na saúde, pois dificulta o entendimento sobre as
questões de prevenção e promoção de saúde.29
Quanto ao estado civil, 5 mulheres são casadas, 21 solteiras, 4 divorciadas, 6 possuem
união estável e 4 são viúvas. Entre estas mulheres, antes da prisão, 24 moravam com o(a)
parceiro(a) e 16 não moravam com o(a) parceiro(a). As mulheres encarceradas sofrem ruptura
com o meio social e familiar e normalmente ocorre o afastamento da família, filhos, parceiro,
amigos e do ambiente social.41 A falta de uma companhia, de relacionamentos afetivos e a
síndrome de abstinência sexual, são fatores que dificultam a vida da mulher na prisão.44
Na literatura estudada, o trabalho também é um fator importante para a vida das
mulheres presas, pois a falta de qualificação profissional e de oferta de trabalho dificulta o
alcance da qualidade de vida, tornando-se desencadeante da criminalidade no país,39 “ pois a
falta de oportunidades de trabalho, de vida digna, é que muitas vezes leva essas mulheres a se
envolverem com o tráfico e a se identificarem com esse mundo que se apresenta, hoje, como
garantia de dinheiro fácil e poder ”. (28:176)
Em relação ao trabalho antes da reclusão, esta pesquisa apresenta: 34 mulheres
disseram que trabalhavam e 6 não trabalhavam. Sobre a renda familiar: 7 possuíam uma renda
inferior ao salário mínimo, 9 possuíam uma renda de 1 salário mínimo, 13 possuíam uma
renda de 2 salários mínimos, 3 possuíam uma renda de 3 salários mínimos e 8 possuíam uma
renda acima de 4 salários mínimos. Quando se pergunta se elas possuem auxílio reclusão, 6
entrevistadas recebem auxílio reclusão, 2 estão tentando receber o auxílio, 31 não recebem
este auxílio, 1 é aposentada. Foi perguntado também se as mulheres antes da prisão recebiam
Bolsa Família: 13 entrevistadas recebem este auxílio e 27 não recebem.
Apesar da grande maioria das entrevistadas declararem trabalhar, somente a minoria
recebe auxílio reclusão, o qual é destinado aos dependentes dos segurados da mulher
encarcerada (esposa ou companheira, filhos de até 21 anos ou inválidos ou, na inexistência
destes, os pais que sejam dependentes economicamente). Mas somente tem direito a receber o
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auxílio se a presa estivesse trabalhando com carteira assinada ou se estivesse contribuindo
como trabalhadora autônoma para o INSS, seja trabalhador rural ou urbano. (Lei nº 3.807, de
26 de agosto de 1960).59 Os dependentes devem apresentar à Previdência Social, de três em
três meses, um atestado de que a segurada continua presa, emitido por autoridade competente.
Em caso de fuga da presa, o benefício é suspenso.60 Sendo assim, a grande maioria possui
trabalhos informais e para o IBGE 2012, trabalho informal é aquele trabalho no qual o
trabalhador não possui carteira de trabalho assinada ou exerce ocupação com baixa taxa de
formalização. Um dos fatores indutores à criminalidade feminina é a questão das mulheres
terem trabalhos não remunerados ou emprego de baixa renda.39
Quando perguntado se as mulheres exerciam atividades remuneradas no presídio, 10
responderam sim e 30 responderam não. O trabalho no sistema penitenciário poderia
qualificar estas mulheres profissionalmente, mas normalmente não diferenciam das atividades
exercidas por elas quando em liberdade. Observa-se também que este tipo de trabalho é
ofertado para a minoria das mulheres presas, e apesar de ser remunerado, não cumpre o papel
da reintegração no mercado de trabalho após o período de reclusão. O trabalho remunerado no
sistema carcerário é disposto pela Lei nº 4.984, de 11 de janeiro de 2007, que é aplicada no
Estado do Rio de Janeiro no Art. 29 da Lei Federal n° 7.210, de 11 de junho de 1984 – Lei de
Execuções Penais.60
Em relação ao delito cometido, 27 estão presas devido ao tráfico de drogas, 6 por
furto, 3 por estelionato, 2 por homicídio, 1 por tortura a menor e 1 não respondeu. Quanto ao
tempo de prisão, 3 presas pegaram de 1 a 4 anos; 18 presas, de 5 a 9 anos; 6 presas, de 10 a 14
anos; 4 presas, de 15 a 19 anos; 1 presa, de 20 a 24 anos; acima de 30 anos, 2 presas; e 6
presas não haviam sido julgadas. Este estudo demonstra similaridade com os resultados de
vários autores quanto ao delito da maioria das mulheres por tráfico de drogas. O tráfico de
entorpecentes é o crime cometido de maior incidência no Brasil, tanto por homens como pelas
mulheres, só que nas mulheres este delito é maior que 60%.14 Ainda conforme estudo
realizado no Ceará em 2005, existe uma crescente inserção das mulheres no tráfico de drogas
consideradas ilícitas.61
Até então, o tráfico de drogas era uma atividade de predomínio masculino.61, pode-se
entender que esta atividade oferece a oportunidade da mulher de tornar-se visível e diferente
das outras mulheres de sua comunidade. . Ocorrendo uma afirmação de um poder antes
exclusivo dos homens, possibilitando em muitas situações a saída da invisibilidade feminina.
Mesmo podendo existir essa perspectiva diferenciada na relação de poder das mulheres no
âmbito do tráfico, há de se destacar que grande parte destas mulheres, segundo Moura,61
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pode se envolver com o tráfico a partir de justificativas afetivas, e principalmente por
desemprego e precariedade do trabalho.
Ao perguntar há quanto tempo essas mulheres já estão encarceradas, a pesquisadora
obteve como resposta que 12 estão há menos de 1 ano na prisão, 16 estão de 1 a 2 anos, 7
estão de 3 a 4 anos, 3 estão de 5 a 6 anos, e 2 estão há mais de 15 anos.
E ao perguntar por quantos anos estas mulheres foram condenadas, a pesquisadora
ouviu que 3 mulheres tiveram sentença de 1 a 4 anos; 18 mulheres, de 5 a 9 anos; 6 mulheres,
de 10 a 14 anos; 4 mulheres, de 15 a 19 anos; 1 mulher, de 20 a 24 anos; e 2 mulheres, acima
de 30 anos, sendo que 6 mulheres ainda não haviam sido julgadas. Segundo o Departamento
Nacional Penitenciário-2014, a metade da população carcerária foi condenada com pena de
até 8 anos de prisão, e a minoria, acima de 50 anos de prisão, fato este observado nesta
pesquisa, em que grande parte das mulheres foi condenada de 5 a 9 anos de prisão.
Considerando que estas mulheres ficarão por um tempo dentro do sistema carcerário, ,
serão necessárias grandes intervenções institucionais, visto que são mulheres em fase
produtiva e economicamente ativas e muitas são responsáveis pelo lar. Quando em liberdade,
deverão estar aptas para reassumir seu papel de mulher, mãe, filha, esposa e trabalhar para
ajudar no sustento da família, papéis estes interrompidos durante o período de reclusão.
Foi perguntado às presas se elas utilizavam o serviço de saúde mental antes da prisão;
14 mulheres disseram que sim e 26 disseram que não, sendo que, das 40 mulheres
entrevistadas, 5 relataram que já foram internadas em hospital psiquiátrico. Quanto ao uso de
medicação controlada, 21 mulheres dizem fazer uso desta medicação e 19 dizem não fazer
uso. Em relação ao sono, 14 disseram possuir sono regular e 26 disseram não possuir sono
regular. A prevalência de problemas de saúde mental nos Estados Unidos da América é muito
elevada dentro do sistema penitenciário; alguns prisioneiros possuem doenças mentais e não
deveriam estar na prisão, e sim realizando tratamento em uma clínica psiquiátrica.40 “Mais de
dois terços (69%) de mulheres em prisões norte-americanas relatam a dependência ou abuso
de substâncias, em comparação com apenas 6% das mulheres na população em geral.” 31:273 2
Quanto ao fato da dependência do álcool e de drogas ilícitas, observa-se que esta
pesquisa se aproxima da realidade norte-americana, pois ao serem questionadas sobre o
consumo de álcool antes da prisão, 21 entrevistadas responderam que consumiam álcool e 19
responderam que não. Em relação a drogas ilícitas, 25 disseram que faziam uso e 15 falaram
que não faziam uso de drogas ilícitas. Das 25 que utilizavam drogas ilícitas, 15 relataram só
consumir um tipo de droga, 3 relataram consumir dois tipos de droga e 6 relataram consumir
de três a mais tipos de drogas. Não é raro para as mulheres detidas ter um histórico de uso
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abusivo de álcool e outras drogas,33 e o aumento elevado de usuários e dependentes de drogas
está associado com a perpetuação da violência e da criminalidade.
A maioria das mulheres entrevistadas foi presa devido ao envolvimento com tráfico de
drogas. Entretanto, grande parte já possuía envolvimento com as drogas lícitas e ilícitas antes
da prisão, sendo usuárias dessas substâncias quando em liberdade. Portanto se faz necessário
que os serviços de saúde desenvolvam um trabalho de promoção e prevenção em saúde sobre
drogas, visualizando principalmente o perfil das mulheres em liberdade que se assemelha com
o das mulheres encarceradas.
Ao questionar se as entrevistadas sofreram violência (física, sexual, psicológica) antes
do encarceramento, 24 responderam que sim e 16 responderam não. Das 24 mulheres que
sofreram violência, 10 relataram ter sofrido somente um tipo de violência e 14 relatam ter
sofrido mais de dois tipos. A estas 24 mulheres foi perguntado quem foi o autor da violência;
20 disseram ser familiares e 4 disseram terem sido estranhos. Na pesquisa de Agnolo,62 foi
constatado que 60% das entrevistadas sofreram algum tipo de violência, e a autora diz que
devido ao perfil sociodemográfico (baixa escolaridade, condições econômicas menos
favorecidas, ocupações de baixa qualificação), estas mulheres sofrem mais violência física e
sexual. No estudo norte-americano, relatórios oficiais estimam que 43-57% das mulheres
encarceradas foram vítimas de abuso físico ou sexual antes do encarceramento.31 As mulheres
que passaram por violência na infância ou adolescência são mais vulneráveis a ser o segmento
feminino a ocupar as estatísticas criminais, ora como vítima, ora como autora da violência.32
Foi questionado sobre quantos parceiros as entrevistadas tiveram antes da prisão: 8
mulheres declararam ter tido 1 parceiro antes da prisão, 9 declararam ter tido 2 parceiros; 4
declararam ter tido de 3 a 4 parceiros; 4 declararam ter tido de 5 a 10 parceiros; 2 declararam
ter tido de 11 a 20 parceiros; 9 declararam ter tido mais de 20 parceiros; e 4 não responderam.
Em relação à quantidade de parceiros(as) dentro da prisão: 19 entrevistadas disseram nunca
ter tido relação com ninguém dentro da prisão; 9 mulheres disseram ter tido somente um(a)
parceiro(a) na prisão; 2 disseram ter tido 2 parceiros(as) dentro da prisão, 2 disseram ter tido
de 3 a 4; 1 disse ter tido de 5 a 10; 3 disseram possuir mais de 20 parceiros(as) dentro da
prisão; e 4 mulheres não responderam.
Em relação à orientação sexual, as entrevistadas se declararam: 25 disseram ser
heterossexuais; 11 afirmaram ser bissexuais; e 4 lésbicas. Ao serem questionadas se elas
mantêm relação com outra mulher na prisão: 12 responderam sim e 28 responderam não. A
construção social da identidade de gênero dentro das prisões obedece a mesma coerência
cultural exterior e anterior à reclusão.47 Para Barcinski, as relações amorosas entre mulheres
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ocorridas no sistema prisional são identificadas como homossexualidade situacional.35
Nos encontros realizados com as entrevistas, em algumas situações, foi possível
perceber que existia amor, respeito, amizade e cumplicidade nessas relações. Noutras vezes,
havia ciúmes, desconfianças e brigas. Pode-se observar também que a relação afetiva entre
mulheres era uma forma de tornar o período de reclusão um momento menos doloroso.
A autorização da visita íntima para mulheres encarceradas ocorreu através da
Resolução 1/99, do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária (CNPCP), direito
esse concedido pelo menos uma vez por mês. Entretanto, essa visita pode ser retirada ou
concedida, dependendo da disciplina do preso e da autorização da gestão do presídio. A visita
íntima está condicionada à participação da mulher presa em um curso preparatório, para
orientar a mulher em relação ao controle da natalidade e prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis.32 Nesta pesquisa, 34 mulheres disseram que não realizam visita íntima, 3
realizam e 3 estavam tentando. Das 3 que realizam visita íntima, todas vão a outro presídio,
pois os companheiros estão presos também. A abstinência sexual imposta no sistema penal
pode gerar problemas psicológicos e pode trazer diversos problemas para a mulher
encarcerada, como: deformação da autoimagem; destruição da vida conjugal, induzindo ao
desvio de orientação sexual forçadamente45.
Compreendendo que existe a lei que ampara a visita íntima para as mulheres, por que
deixá-las durante o período de confinamento sem realizar tal visita? Por que violar este direito
das mulheres encarceradas? Este fato mostra o desrespeito e a desigualdade de gênero, pois as
poucas entrevistadas que realizam visita íntima vão aos presídios masculinos onde os
parceiros estão presos. A abstinência sexual provoca a separação dos casais, quebrando laços
afetivos existentes quando essas mulheres estavam em liberdade. Faz-se necessário
urgentemente uma revisão neste aspecto da visita íntima, pois deve ser repensado e
estimulado para que ocorra mais visita íntima na instituição pesquisada, trazendo com isto a
participação do(a) parceiro(a) neste momento da vida desta mulher.
Foi perguntado também se as entrevistadas utilizavam métodos contraceptivos antes
da prisão: 28 responderam sim e 12 responderam não. Às 28 que responderam sim, foi
perguntado qual método contraceptivo era usado quando estavam em liberdade: 9
responderam que usavam anticoncepcional oral; 4 disseram ter usado anticoncepcional
injetável; 4 utilizavam preservativo; 4 realizaram laqueadura de trompas; 2 realizavam aborto;
1 usava DIU; 1 fazia tabela; 1 fazia coito interrompido; 1 usava pílula do dia seguinte; 1 não
respondeu.
Em relação ao uso de preservativo nas relações sexuais antes da reclusão: 13
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responderam usar; 24 responderam não usar; 2 relataram usar às vezes; e 1 não respondeu.
Quanto às doenças sexualmente transmissíveis (DST/ HIV): 34 responderam não possuir
DST/HIV e 6 responderam possuir DST/HIV. Entre as doenças citadas pelas 6 entrevistadas,
2 internas disseram que possuíam HIV/AIDS e as 6 mulheres possuíam sífilis. Observa-se que
2 internas possuíam as duas DST (sífilis e HIV/AIDS). Nicolau39 cita que as mulheres
encarceradas têm histórico de comportamento sexual sem proteção, sendo assim, estão mais
vulneráveis para as doenças sexualmente transmissíveis (DST/HIV).
Existem fatores no sistema prisional que aumentam a vulnerabilidade da população
privada de liberdade às infecções pelas DST/HIV e outras doenças infecciosas.29 Por estas
razões, há necessidade de operacionalizar trabalhos nas prisões que abordem temáticas relacionadas à educação sexual e saúde reprodutiva, conforme recomenda a Política de Saúde do
Sistema Penitenciário, a fim de garantir a assistência integral ao indivíduo institucionalizado
em penitenciárias.63
A Constituição de 1988 diz no Art. 226, § 7º: “[...] o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou
privadas.” Desenvolver ações de saúde dos direitos reprodutivos é um direito básico de
cidadania para todos os brasileiros garantido pela Constituição Brasileira, através da lei nº
9.263, de 12 de janeiro de 1996.64
Temáticas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva precisam ser abordadas
constantemente, tendo em vista que a maioria das entrevistadas refere não utilizar
preservativos nas relações sexuais, quando em liberdade. Lembrando que o período de
aprisionamento é temporário, e esta mulher retornará à vida, onde continuará com seus
hábitos e costumes. Assim, o período de reclusão poderia ser útil para fortalecer as mulheres
a aquisição de novos conhecimentos, evitando exposições às DST/HIV durante e após o
confinamento.
Nas últimas décadas, as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), tais como
doenças cardíacas, derrame, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes, têm se tornado
um importante problema de saúde pública em todo o mundo. A OMS estima que as DCNT
foram responsáveis por mais de 35 milhões de mortes em 2005 (61% do total de óbitos). Os
seis principais fatores de risco para essas mortes são a hipertensão arterial, o tabagismo, a
diabetes, o sedentarismo, o sobrepeso ou a obesidade e o colesterol.65
Em relação às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), foi perguntado às
entrevistadas se elas possuíam alguma destas doenças: 26 presas responderam que sim

56

e 14 responderam não. As doenças mais citadas pelas entrevistadas foram: hipertensão, asma,
problemas alérgicos e diabetes. Outras doenças pouco citadas foram problemas
oftalmológicos, epilepsia, gastrite, trombose, tendinite, hérnia de disco, varizes. As doenças
de maior prevalência dentro do sistema penitenciário são diabetes e hipertensão, e para
controlar essas patologias é necessário o desenvolvimento de ações de promoção em saúde,
conforme preconizam as Políticas Públicas de Saúde do Sistema Penitenciário.63
Ao perguntar se as entrevistadas engordaram após a prisão: 18 disseram que sim; 7
disseram que não; 14 não sabem se engordaram ou não; e 1 diz que mantém o mesmo peso.
Nesta pesquisa não foi possível realizar a pesagem das entrevistadas, pois a sala onde estava a
balança encontrava-se fechada, e quando estava aberta, era utilizada por outro profissional de
saúde. Observou-se que no presídio pesquisado não há o controle de peso das encarceradas,
sendo que as alterações do estado nutricional das internas influenciam no acometimento de
doenças crônicas não transmissíveis, as quais podem ser prevenidas ou controladas.58
O relatório de Pesquisa Especial de Tabagismo do Brasil65 (PETEB-2011) diz que o
tabagismo é um problema que reflete as desigualdades sociais no país, demonstrado na
pesquisa pela diminuição do percentual de fumantes em face do aumento do número de anos
de estudo. Segundo este relatório, o tabagismo é o segundo fator de risco mais prevalente em
óbitos no bojo das DCNT, e é responsável por 18% das mortes por câncer e 71% das mortes
por câncer de pulmão. Em relação ao cigarro, foi perguntado às entrevistadas se elas fumam
no cárcere: 27 responderam que sim; 13 responderam não. Das 27 fumantes, 4 relataram que
consomem menos de meio maço diário, 10 afirmaram que consomem 1 maço diário, 7
consomem 3 maços diários e 6 consomem de 3 a mais maços diários. Em 2013, um hábito
comum nas prisões era o uso do tabaco, que contribui muito para o adoecimento das presas.33

4.2 ANÁLISE DAS CATEGORIAS

A saúde de uma população é determinada pelos determinantes de saúde de uma
população como a educação, informação, renda, trabalho, nutrição e alimentação, habitação,
ambiente saudável e outras do que pela disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde. Ou
seja, a saúde da população está intimamente ligada aos hábitos de vida das pessoas29:
[...] e considerar isso para efetivar o direito à saúde, seja no sentido de ofertar
serviços de saúde de caráter curativo, seja no sentido preventivo, o que deve ser
levado em conta pelo Estado na formulação e na execução das políticas públicas de
saúde para garantia do direito de cidadania. (29:284)
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A primeira categoria (4.2.1) faz referência “A saúde como produto das condições de
vida da mulher encarcerada”. Para efeitos didáticos, foi dividida em duas subcategorias:
4.2.1.1 - Determinantes sociais associados à saúde mental das mulheres encarceradas
4.2.1.2 - Determinantes sociais associados à saúde física das mulheres encarceradas
A segunda categoria (4.2.2) mostrará “Como as mulheres encarceradas têm acesso
ao serviço de saúde”. Também foi dividida em duas subcategorias:
4.2.2.1 - As condições do acesso ao serviço de saúde antes da prisão e nas prisões
4.2.2.2 - As condições de acesso aos profissionais de enfermagem no sistema
penitenciário

4.2.1 A Saúde como produto das condições de vida de mulher encarcerada

4.2.1.1 Determinantes sociais associados à saúde mental das mulheres encarceradas
As instituições prisionais estão para além do isolamento penal. O abandono dos
familiares e dos relacionamentos amorosos, a negação da maternidade, o medo, a tristeza, o
desconforto, a ansiedade e a incerteza do futuro são experiências que afetam à saúde mental
das mulheres encarceradas.41
Nos Estados Unidos, o encarceramento contribui mais para os resultados adversos
relacionados com a dependência e doença mental do que para a transmissão de doenças
infecciosas.31
As mulheres encarceradas possuem uma dimensão de conflitos devido ao
confinamento, desenvolvendo sentimento de tristeza, solidão, abandono e revolta. Tais
alterações emocionais podem vir a interferir no biológico e desenvolver doenças
psicológicas.58
As mulheres presas apresentam mais problemas de saúde mental do que os homens
presos.40 Para diminuir a criminalidade das mulheres, se faz necessário que os serviços de
saúde mental desenvolva trabalho de promoção e prevenção em saúde com todo o núcleo
familiar.36 A prevalência de doenças mentais na população carcerária possui um percentual de
42%, enquanto na comunidade não carcerária é de 15%. E nos presos esta prevalência varia
de 37% a 89%.38
Portanto, a sintomatologia depressiva poderia estar ligada ao aprisionamento, que
causa impacto com a privação de liberdade e ruptura dos laços afetivos. Entretanto, é
necessário relacionar a história de saúde mental da presa com a história pregressa desta
mulher.38 E isto é observado nas falas a seguir:
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“Quando eu era pequena eu não me dava bem com o meu pai. Minha mãe
me levou ao serviço de saúde mental, eu mesma me batia e continuei, entrei
em depressão muito forte”. Entrevistada 4
“Minha saúde é ótima, meu problema não é físico e sim psicológico. Minha
tia ficou internada no Hospital de Jurujuba, e isto mexe com meu
psicológico.” Entrevistada 13
“Perturbada, às vezes falo sozinha, às vezes as pessoas falam e acordar
aqui é muita loucura, o que me distrai é conversar com meu marido. Aqui é
um hospício.” Entrevistada 18
“Piorou, fiquei mais agressiva, fico tendo visões dos mortos. Sinto que não
estou normal.” Entrevistada 26

As entrevistadas demonstram que a saúde mental delas está diretamente relacionada
com as histórias de vida antes da prisão, por exemplo, quando a entrevistada 13 diz que possui
histórico familiar psiquiátrico. Já as entrevistadas 4 e 26 evidenciam que já possuíam
problemas de saúde mental antes do aprisionamento. E a entrevistada 18 confirma que o
suporte externo é um fator que evita o agravamento dos sintomas depressivos que aparecem
no período de reclusão.
Estas mulheres que frequentavam o serviço de saúde mental quando em liberdade
necessitam de acompanhamento com a equipe de saúde mental no sistema prisional para
continuar o tratamento. Entretanto, ao frequentar o presídio pesquisado, sabe-se da
dificuldade de ter uma equipe para acompanhar este tipo de necessidade. E muitas destas
mulheres ficam sem acompanhamento e entram em surto psiquiátrico dentro do sistema
carcerário, ocasionando sérios problemas institucionais, fator este que poderia ser amenizado,
mais uma vez, caso houvesse uma equipe de saúde mental disponível para o atendimento das
mulheres encarceradas com problemas mentais.
Um dos fatores significantes para a sintomatologia depressiva é o uso de medicação
psiquiátrica sem prescrição médica, e aproximadamente um quinto das mulheres encarceradas
tem história de uso de medicação psicotrópica.38 Nesta pesquisa, algumas entrevistadas
relatam o uso deste medicamento conforme suas necessidades pessoais. Os programas de
saúde mental ou são inexistentes ou insuficientes para atender às necessidades específicas das
mulheres, o que pode resultar em danos graves à saúde mental.40
“Não me sinto bem, vou tentando ficar tranquila, fico dopada, o remédio me
faz efeito ao contrário.” Entrevistada 4
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“[...] Fico transtornada pelo fato de não ver minha filha [...] Uso
medicação controlada para me desligar, o tempo passa mais rápido, não
vejo nada de ruim acontecer com as pessoas que eu gosto.” Entrevistada 5
“Porque a medicação me deixa mais calma, prefiro dormir, este remédio me
faz dormir. Aqui é muito estresse.” Entrevistada 10
“Piorou, fiquei mais agressiva, vejo vulto, o remédio está fraco.”
Entrevistada 26
“Não preciso mais do psiquiatra, já fui à igreja, aí não penso, não tenho
mais vontade e nem sinto falta. Mas preciso do remédio para me
acalmar[...] estou estabilizando a mente, estou com muito medo.”
Entrevistada 36

Outra preocupação em relação à saúde mental das mulheres presas é quando existe o
distúrbio do sono; na vida diária, o sono interfere no humor, na memória, na atenção, nos
registros sensoriais, no raciocínio, enfim, nos aspectos cognitivos que relacionam uma pessoa
ao seu ambiente. Alterações no sono determinam má qualidade ao desempenho e interferem
na saúde, às vezes, de forma muito grave.67 Abaixo, os relatos das entrevistadas sobre o sono
durante o encarceramento:
“Vai dormir na cadeia! É o local que menos se dorme.” Entrevistada 2
“É um sono picotado, fico sentada, fico sentada, tomo remédio, me balanço,
acordo. Durmo de dia e à noite fico acordada.” Entrevistada 3
“O barulho, não durmo. Tomo remédio.” Entrevistada 14
“Tomo remédio para dormir.” Entrevistada 18
“Aqui é horrível para dormir, falta de respeito com o ser humano, para
dormir tomo remédio.” Entrevistada 19
“Saudades da família. Durmo com remédio.” Entrevistada 27

As mulheres têm um elevado grau de comorbidade psicopatológica e de dependência
de substância;36 observa-se o grande consumo desta medicação pelas presas entrevistadas para
conseguir dormir. Entre as mulheres, um dos fatores que eleva significativamente a
sintomatologia depressiva é o uso de medicação psiquiátrica sem controle durante o
aprisionamento,36 conforme as falas seguintes:
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“Encontro-me bem. Só tomo psicotrópico no momento necessário, para
dormir. Se eu nunca usei droga, por que vou me drogar com os remédios? É
uma dependência química.” Entrevistada 8
“Para dormir, leio a Bíblia, tomo diazepam, por conta própria.”
Entrevistada 20
“Tomo remédio por conta própria, para dormir.” Entrevistada 21
“Tenho dependência do remédio. Só durmo com remédio.” Entrevistada 31

A prisão é conhecida por ter implicações psicológicas graves para mulheres.34 Uma
alta proporção de mulheres na prisão sofre de dependência de álcool ou drogas, e a taxa de
consumo de droga é mais elevada entre as mulheres presas do que nos homens presos.42 É
possível observar que a entrevistada 8 demonstra reconhecer que o uso de medicação
controlada, sem controle médico, leva à dependência. O consumo de drogas por parte da
população carcerária perpassa por questões mais abrangentes, que podem influenciar no
padrão de consumo, dentre as quais o meio em que ela se encontrava inserida.40
A insônia é um importante indicador na avaliação do subsequente desenvolvimento da
depressão, entretanto, aproximadamente em 10% a 20% dos casos, pacientes depressivos
podem referir excesso de sono (hipersonia) sob a forma de episódios de sono noturno
prolongado e aumento do sono diurno.68 Portanto, os distúrbios do sono (insônia e hipersonia)
devem ser reconhecidos para permitir o atendimento preventivo e o tratamento precoce.67 Nas
falas das entrevistadas, observa-se o distúrbio do sono através da hipersonia.
“Durmo toda hora.” Entrevistada 6
“Durmo demais na cadeia. Nem o barulho da cadeia atrapalha.”
Entrevistada 11
“Tenho sono longo. Quero dormir e só acordar na hora de ir embora.”
Entrevistada 13
“Durmo demais, bastante, melhor dormir do que ficar acordada.”
Entrevistada 17

Através da visão das mulheres entrevistadas, as mesmas relatam que fazem uso de
medicação controlada por conta própria, principalmente devido à insônia, hábito que poderá
comprometer a saúde mental destas mulheres. Este problema poderia ser amenizado se a
equipe de saúde estivesse presente no presídio identificando as necessidades destas mulheres
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e encaminhando para atividades terapêuticas. Assim poderia diminuir os sentimentos de
tristeza, dor, solidão, entre outros. E com o trabalho desta equipe de saúde, seria realizada a
promoção da saúde mental e a prevenção do consumo descontrolado destas medicações.
Há de se levar em consideração que, além do componente de responsabilização
individual dos profissionais da equipe de saúde, também existem outros fatores que dificultam
a operacionalização dos serviços e a aplicabilidade das políticas públicas. Desde os baixos
salários, falta de planos de cargos e salários, aposentadorias e dificuldade de reposição de
funcionários, e pelas condições de trabalho em geral no sistema penitenciário do Estado.
As mulheres privadas de liberdade possuem taxas muito mais elevadas de problemas
de saúde mental do que os presos do sexo masculino.43 De um a dois terços das mulheres
presidiárias necessitam de tratamento mental.38 Observa-se nas entrevistadas o sentimento de
tristeza, dor e solidão, através de seus relatos. Os agentes estressores podem contribuir para o
comprometimento da saúde mental dos indivíduos que ali convivem.41 Nas falas abaixo, as
entrevistadas deixam claro que estão em um período de grande estresse, expresso por
sentimentos de tristeza, dor, desesperança e solidão, necessitando de cuidados especializados
do serviço de saúde das prisões, para garantir a preservação da saúde mental destas mulheres
no período de reclusão.41
“[...] deparo-me no tempo, sozinha, me bate a depressão do abandono,
família bem que poderia vir me visitar. Tem hora que eu acho péssima,
vontade de morrer, parar de sofrer.” Entrevistada 3
“Muita ansiedade, acordo às 4 horas. Sinto ansiedade e preocupação.”
Entrevistada 4
“Eu estou precisando muito de um psiquiatra.” Entrevistada 7
“Problemas físicos não, só mental, depressão.” Entrevistada 12
“Vi uma morte que me abalou. Meu sistema nervoso ficou abalado.”
Entrevistada 14
“Fico estressada, desconto na polícia os meus problemas.” Entrevistada 16
“Choro, choro muito. Saudades. Acho que uma vida não precisava passar
por isto.” Entrevistada 19
“Sinto sufocada, mais presa.” Entrevistada 25

O estresse também pode ser desenvolvido pelas precárias condições de confinamento,
levando a problemas de saúde mental.41 O ambiente penitenciário também desestrutura o
estado emocional do apenado, o que contribui para o seu desequilíbrio mental, podendo este
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ser momentâneo ou permanente.43 Isto porque o preso é submetido a uma mudança brusca. A
ocorrência de experiências estressoras e ansiosas também potencializa a diminuição da
autoestima e o surgimento de sentimentos de desamparo e rejeição.66 Em relação ao ambiente,
as entrevistadas se sentem:
“Os barulhos das presas me incomodam, a gritaria e a agitação.”
Entrevistada 1
“Agitação me deixa perturbada. Devido aos nossos problemas e as pessoas
que vivem com a gente.” Entrevistada 7
“Aqui é um lugar que nem urubu merece, vejo e escuto muita coisa. O
silêncio é o mais importante.” Entrevistada 9
“Ansiedade, ambiente novo.” Entrevistada 25
“É muito grito e briga o dia inteiro, me faz ter medo, e ficar sozinha.”
Entrevistada 30

O ambiente é um determinante social importante no contexto da saúde mental. Vale
salientar que muitas mulheres relataram que o ambiente prisional é um fator que desenvolve o
estresse, ansiedade, medo, o que acarreta um desconforto mental, confirmando através da
visão das entrevistadas que os problemas de saúde não podem ser desvinculados dos
problemas ambientais.
Outro fator que desenvolve problemas de saúde mental para mulheres após
encarceramento é a interrupção familiar.38 Após a condenação, verifica-se um esfacelamento
quase completo

da

família, ocorrendo comportamentos

completamente diferentes

demonstrados pelos homens quando expostos às mesmas situações.32 Em função do abandono
dos familiares, amigos, e principalmente da separação dos filhos, as experiências do
sofrimento são demonstradas por sentimentos de tristeza, dor, desesperança e solidão.41 O
gênero feminino tende a sofrer mais com a ausência dos filhos e familiares; a distância dos
filhos ocasionada pela prisão é sentida mais nela devido à aproximação decorrente de sua
natureza fisiológica materna.69
“Minha saúde mental é péssima, não tenho visita nem sedex.”
Entrevistada 9
“Fico preocupada, penso nos filhos.” Entrevistada 20
“Fico pensando na família, mais nos filhos.” Entrevistada 34
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“Sinto que não está boa, mentalmente não está, a distância e a falta dos
filhos, sinto que não está. Estou conturbada, é a primeira vez que me separo
dos meus filhos. Não os deixava sozinhos, não ficava distante deles.”
Entrevistada 35
“Fico triste quando me lembro dos meus filhos.” Entrevistada 38

Nas falas das entrevistadas acima, a relação com a família é muito preocupante para as
mulheres, o que pode desencadear estresse, onde a maior preocupação das presas ficou
centrada nos filhos e na família. Os problemas mentais podem ser desencadeados por fatores
estressores, sendo a família um fator muito importante para o desenvolvimento destes
problemas, e o desejo e a espera de estar junto com a família são formas de enfrentar a
prisão.38 A família continua sendo para a população carcerária um referencial para a vida
extra-muros, pois a condição de estar presa é tida apenas como temporária.47Ao compreender
que a prisão suscita punição e segregação,27 torna-se fundamental que seja assegurado o
contato com familiares e amigos. Pois sendo a condição de presídio temporária na vida da
mulher, manter este laço com a família pode ser para a mesma um dos poucos referenciais
para a vida fora do cárcere, além de contribuir para a promoção da saúde mental.47
O abandono desenvolve problema de saúde mental nas mulheres entrevistadas, e a
família foi a mais mencionada como fator que contribui para minimizar essa questão. Entre os
membros da família, os filhos trouxeram maior preocupação para estas mulheres. O vínculo
mãe e filho é muito forte; esse laço continua durante o encarceramento e deve ser estimulado
nesse período. Para isto, os presídios precisam incentivar e assegurar condições para que os
filhos e a família das presas realizem as visitas periodicamente, contribuindo para que esta
relação não seja interrompida no período de reclusão. Desta forma, é necessário que se
fomente a manutenção dos vínculos familiares, o que evitará mais um fator desencadeante dos
problemas relacionados à saúde mental.
Apesar de grande parte do grupo, entrevistado, apresentar algum sentimento que
mexesse com a saúde mental durante o aprisionamento , existe um pequeno grupo que diz se
sentir bem e nega ter problemas de saúde mental neste período.
“Não tenho, a minha saúde mental é melhor do que na rua.” Entrevistada
11

Através da fala acima, observa-se que esta mulher, quando em liberdade, encontrava-se
em dificuldade no ambiente onde vivia, e que dentro do presídio ela declara que possui uma
estabilidade mental e se sente bem no período de encarceramento . Infere-se que a dificuldade
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de viver fora dos muros da prisão estava tão grande que, após seu confinamento, esta mulher
declara se sentir melhor dentro da instituição prisional.
A mulher, quando encarcerada, vivencia um processo de autoculpabilização pelo
fracasso nos papéis sociais estabelecidos culturalmente para o mundo feminino. Na maioria
das vezes, esta mulher não percebe as implicações sociais que contribuíram para colocá-la
nessa situação.28 Com relação às mulheres expostas às situações de criminalidade e prisão,
pode-se observar que estas mulheres romperam com o modelo de mulher padronizado pela
sociedade .32
“Sensacional, queria vir para o presídio para saber como era a vida aqui
dentro, para mudar o meu jeito de pensar.” Entrevistada 29
“

A entrevistada 29, mesmo referindo o desejo de estar no presídio, demonstra querer
mudar para retornar à vida em liberdade. Ficando claro, que o ser humano está sempre na
busca de soluções renovadas para as contradições de sua existência, fato este observado na
fala de uma presa em relação ao ambiente.41.
“O fato de estar presa, atrás das grades, às vezes não estou presa, às vezes
eu viajo o mundo, faço carinho no meu filho. Muitas pessoas estão no
mundo, mas têm uma barreira em sua vida, e esta é a pior prisão. Muitas
vezes já vivi isto, com um mau casamento. Se sentir impotente é se tornar
presa. Eu só estou guardada.” Entrevistada 24

A entrevistada acima deixa claro que a prisão é um espaço onde ninguém se idealiza.
Ao estar em um ambiente prisional, mesmo estando submetida à reclusão, e de tantos outros
elementos da vida extramuros, a prisão é considerada algo temporário, algo que passa e o que
importa é o mundo exterior.47 , demonstrando assim, um poder de adaptação buscando uma
dimensão simbólica do cotidiano prisional.41
Uma das maneiras de se adaptar a institucionalização é através do estudo e do
trabalho, e na pesquisa de Cunha , as mulheres que desenvolveram algum trabalho no sistema
prisional apresentaram menores sintomas depressivos e afirmaram se sentir satisfeitas com
suas atividades laborativas, sendo considerado um fator de proteção para a minimização de
sintomas depressivos durante a execução da pena; porém tal fato não foi avaliado em relação
a educação.28 Entretanto nesta pesquisa , nas falas das entrevistadas, várias declararam
grande interesse na educação trazendo um bem-estar mental, conforme relatos a seguir:
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“Escola, não falto aula! Deram-me a grande oportunidade de estudar, o
meu sonho era ler e escrever.” Entrevistada 3
“Vim estudar na cadeia.” Entrevistada 14
“Escola, coisa boa, me faz bem. Debate as coisas do dia a dia em aula.
Escola é um veículo de comunicação atual.” Entrevistada 15
“Faço depilação e estudo.” Entrevistada 21
“Frequento a escola há 9 anos e fiz curso de corte e costura.” Entrevistada
25
“Sim, frequento a escola, faço curso de teatro.” Entrevistada 29

A respeito da educação e trabalho nos presídios, a literatura esclarece o seguinte:

[...] a educação deve se integrar a uma política séria de qualificação profissional e
trabalho no cárcere. As atividades de trabalho e educação na prisão não podem ser
encaradas como mais uma ocupação para a presa cumprir seu tempo de pena mais
tranquila, mas deve fazer parte de um projeto consistente de resgate da dignidade
humana e possibilidade de novos sonhos e rumos, quando do cumprimento desta
pena. (28:176 )

Entretanto, quando as mulheres encarceradas trabalham no presídio, o trabalho está
dissociado da educação, o que é demonstrado nos relatos das entrevistadas que trabalham:
“[...] quem trabalha, não estuda.” Entrevistada 2
“Já estudei, saí da escola para trabalhar.” Entrevistada 12
“Estou trabalhando, não faço curso.” Entrevistada 19
“Não estudo porque trabalho.” Entrevistada 24

O trabalho ofertado às presas ocupa o tempo ocioso e permite a remissão de pena,
contudo estes trabalhos não inserem essas mulheres no mercado de trabalho, ou seja, são
atividades que possibilitam muito pouco um retorno efetivo para a vida em sociedade.32 Foi
observado também que algumas entrevistadas não são incluídas nas atividades educativas,
nem no trabalho dentro da prisão, como é citado por uma idosa e uma gestante.
“Pedi ao Juiz para trabalhar e fiz vários cursos. O idoso não tinha direito a
trabalhar. A partir dos 60 anos não se trabalhava.” Entrevistada 29
“Grávida não faz curso.” Entrevistada 33
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Para essas presas que não participam de nenhuma atividade dentro do presídio pode
surgir o isolamento, o que dificulta o cotidiano prisional, sendo favorável ao sofrimento
crônico que permeia o desconforto psíquico, e a preservação da saúde mental das
encarceradas passa pela perspectiva da cidadania.41 Sendo assim, são de grande importância o
papel da educação e da qualificação do trabalho no cárcere, os quais devem abranger,
necessariamente, os aspectos que envolvem a construção da imagem da mulher.28
Um fator de proteção para a saúde mental mencionado pelas entrevistadas foi a
educação, um determinante social importante para a saúde. As entrevistadas demonstraram
grande interesse em participar da escola e das atividades educativas oferecidas pelo presídio
estudado. Apresentaram, também, satisfação em aprender e de se atualizar com o mundo
extramuros. Entretanto, observou-se que quem trabalha não estuda, o que ficou claro nas falas
das entrevistadas. Apesar do trabalho no presídio também fazer parte da satisfação das
mulheres e ser um fator de proteção para saúde mental, através da visão das entrevistadas, as
duas situações não acontecem. O que pode ser identificado é o seguinte: ou trabalha ou
estuda. Entendendo que os dois fatores protegem a saúde mental, por que não repensar essa
prática dentro do sistema carcerário? Pois se várias pessoas na sociedade trabalham e
estudam, por que não oferecer as mesmas condições às mulheres encarceradas? Entendendo
que o trabalho que essas mulheres desenvolvem no sistema não é profissionalizante, portanto,
os cursos e a escola poderiam qualificá-las melhor para, quando estiverem em liberdade,
poderem ser aceitas no mercado de trabalho, devido às qualificações adquiridas no sistema
carcerário.
Uma das diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional10 (PNAISP), em seu art. 4º § I, diz que a
promoção da cidadania e inclusão das pessoas privadas de liberdade deverá ser realizada com
os diversos setores de desenvolvimento social, como educação, trabalho e segurança. E na
política específica para mulheres do sistema penal, Política Nacional de Atenção às Mulheres
em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional13 (PNAMPE), no art.
2º § X, diz: “fomento ao desenvolvimento de ações que visem à assistência às pré-egressas e
egressas do sistema prisional, por meio da divulgação, orientação ao acesso às políticas
públicas de proteção social, trabalho e renda.” Porém, fica claro que estas políticas ainda não
foram implementadas no sistema penal feminino do Estado do Rio de Janeiro.
O indivíduo, dentro de uma prisão, apresenta ruptura com os vínculos sociais. Não se
trata apenas da perda da liberdade, mas, sim, pela privação de autodeterminação, em que neste
ambiente o indivíduo necessita integrar-se às normas e regras deste local.45 O lazer é um
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direito a ser garantido pelas Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos de 1955,
aprovado em Genebra,70 pela ONU. Esta regra garante para todos os reclusos que não efetuam
trabalho no exterior, e que possuem condições físicas, o direito de ter pelo menos uma hora
diária de exercício ao ar livre e receber exercícios como educação física e recreativa. Para isso
deverá haver espaço, instalações e equipamento adequados. No Brasil, em 2003, através da
Lei nº 10.792,71 art. 52 § 4: todo preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para
banho de sol; e em 2014, a política específica para as mulheres no sistema prisional,
PNAMPE, art. 3º, garante à mulher privada de liberdade a possibilidade de lazer na instituição
prisional. Ambas as legislações brasileiras seguem as orientações das Regras Mínimas para o
Tratamento dos Reclusos de 1955.70
Entre as normas existentes no presídio pesquisado, existe um momento que viabiliza a
possibilidade de usufruir do momento do banho de sol. Ocorre em um ambiente aberto e é
supervisionado pelas inspetoras de administração e segurança penitenciária. A realidade
empírica demonstra que esse momento, na maioria das vezes, não é utilizado para a realização
de atividades dirigidas, nem mesmo coordenado, por algum profissional. Pode se tornar um
momento de ociosidade e, ainda, de exposição a brigas entre as presas. Assim, para as
mulheres entrevistadas, o banho de sol se apresenta como um momento que não suscita
interesse, nem mesmo viabiliza a realização de atividades relacionadas ao lazer:
“Não gosto. Não gosto muito de sol.” Entrevistada 5
“Há muito tempo que não tomo. Quando tem, não quero ir.” Entrevistada
10
“Nunca, se fui duas vezes foi muito, não gostei.” Entrevistada 13
“Não tomo. Não gosto de descer, dá confusão.” Entrevistada 14
“Não, não gosto de sair para o pátio.” Entrevistada 19
“Não gosto, tem duas vezes por semana.” Entrevistada 22
“Não vou, muitas pessoas diversificadas.” Entrevistada 36

O banho de sol é um momento que as mulheres têm para ficar ao ar livre. Poderiam
fazer atividade física ou relaxar, podendo desencadear benefícios para a saúde da mulher
encarcerada. Entretanto, parece que o banho de sol deixa de ser um direito para ser um
momento regulado pelo tempo da Instituição, e isso fica claro quando existe dia e hora para o
mesmo acontecer.
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O esporte e o lazer são fatores essenciais à promoção da qualidade de vida, da inclusão
social, da cidadania e do desenvolvimento humano.69 O lazer é visto pelas mulheres em geral
como uma atividade relacionada com a família e ao lado das crianças e quase sempre restrita
ao espaço doméstico, pouco ou nada se diferenciando da rotina.69 O Plano Nacional de
Políticas para Mulheres53 de 2013 diz que é necessário valorizar e promover as iniciativas e a
produção cultural e a participação de todas as mulheres na preparação e realização de eventos
esportivos. Lembrando que o sedentarismo é um fator que contribui para os problemas de
saúde das presas. As entrevistadas relataram seu lazer da seguinte maneira:
“Ocupo a mente lendo. Amo leitura, música.” Entrevistada 2
“Lendo, leio muito, fico conversando.” Entrevistada 4
“Converso, deito, discuto, brinco com a companheira. Ela me ajuda a
passar o tempo.” Entrevistada 5
“Vejo televisão, converso, oro.” Entrevistada 7
“Vejo TV, leio. Estou catalogando os livros da biblioteca.” Entrevistada 8
“Eu lavo roupa, faço faxina, tomo banho, tomo remédio, vou dormir.”
Entrevistada 9
“Leio, escrevo carta, e escrevo um livro, que estou mandando para casa.”
Entrevistada 29
“Fico sentada no refeitório, canto e oro.” Entrevistada 30

Para as mulheres entrevistadas, o lazer está direcionado ao ambiente interno do
presídio, muitas vezes em sua própria cela, e não muito diferente das rotinas das presas. As
atividades de ocupação no cárcere não devem ser mais uma ocupação para a mulher
encarcerada passar o tempo, e sim ser uma prática mais específica para o gênero feminino ,
atentando ainda mais para suas especificidades. 32
Através dos relatos das mulheres participantes do estudo, elas desenvolvem algumas
ações para prevenir o adoecimento psicológico, conforme se observa nas falas abaixo:
“Previno-me de muitas coisas, trabalho meu psicológico, ele comanda o
corpo todo. Se você estiver resfriado e achar que você está ruim, ficará
pior.” Entrevistada 8
“Escrevendo não me adoece, faço carta para minha casa, para o meu
marido.” Entrevistada 14

69

“A primeira vez que cheguei à prisão, olhei a quentinha, coloquei na boca e
lembrei-me da minha comida. E desta que me alimento. Trabalho minha
mente.” Entrevistada 29
“Tento conversar
Entrevistada 35

bastante,

para

esquecer, evito ficar

sozinha.”

As mulheres encarceradas constróem estratégias de enfrentamento para se adaptarem à
institucionalização prisional, e isto fica claro com as falas das entrevistadas acima . Outra
maneira de adaptação ao aprisionamento é através da religião, que oferece um suporte
emocional para estas mulheres, proporcionando uma nova imagem do indivíduo

41

, fato

observado nas declarações da maioria das mulheres que fizeram parte da pesquisa. A religião
tem papel fundamental no cotidiano do preso no sentido de ajudar a amenizar a situação em
que este se encontra 64.
Observa-se, neste estudo, que a maioria das entrevistadas apresentou interesse em
frequentar atividades religiosas, demonstrando que são momentos de bem-estar para a saúde
mental:
“Vou ao culto, eu gosto.” Entrevistada 3
“Vou ao culto da Universal, sempre quando tem. Vou sempre que posso.
Sinto-me confortável com a palavra.” Entrevistada 7
“Vou ao culto, eu gosto. Gosto do Evangelho. Fui ao Allan Kardec.”
Entrevistada 15
“Vou ao culto, duas vezes por semana, me sinto bem.” Entrevistada 33
“Cultos religiosos sempre.” Entrevistada 34
“Frequento todos os cultos.” Entrevistada 38

As mulheres encarceradas procuram mecanismos de superação baseados em Deus.41
Isto fica claro em alguns depoimentos das entrevistadas nesta pesquisa:
“Minha família é Deus.” Entrevistada 3
“É só Deus, em primeiro lugar, para mim... Eu aprendi muitas coisas aqui
dentro, eu me renovei, eu sou outra pessoa, lá fora eu não esquentava com
nada, pagava uma pessoa para cuidar dos meus filhos, ganhava muito. Mas
sou outra mulher, sou boa, me dedico aos meus filhos, depois que caí aqui
dentro, dou mais valor aos meus filhos. [...] A cadeia me ensinou que
dinheiro suado, pouco, mas rende. Deus me colocou aqui dentro para
refletir, para que eu lá fora seja uma nova mulher.” Entrevistada 20
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“[...] vou pagar o que eu errei, eu vou tirar minha cadeia com equilíbrio,
com Deus. Na rua eu conhecia Deus como cultura. Mas Deus pode tocar, eu
sinto isto aqui [...]. ” Entrevistada 24
“[...] eu não tenho nem como falar da minha saúde, vivo pela fé, tenho medo
de morrer aqui.” Entrevistada 25

A mulher privada de liberdade tende a sofrer com maior intensidade a situação
carcerária, sendo mais vulnerável à aquisição de agravos à saúde do ponto de vista físico e
psicológico.39 A saúde é a necessidade mais vital dentre todas, pois sem condições mínimas
de saúde não há vida.1 Emergiu das falas das participantes nesta pesquisa, que a saúde mental
destas mulheres apresenta-se muito fragilizadas devido a diversos determinantes sociais em
saúde que interferem diretamente nas condições de vida desta população no período de
confinamento.

4.2.1.2 Determinantes sociais associados à saúde física das mulheres encarceradas
A maioria das pessoas que se encontram nos presídios são culturalmente,
socialmente e, por vezes, fisicamente mais frágeis, estando assim mais vulneráveis
e, por consequência, mais disponíveis para o adoecimento. E isso remete aos
direitos humanos uma forma de buscar dignidade para essas pessoas. (41: 447)

As mulheres são maioria no Brasil e apresentam, sob o aspecto das políticas de saúde,
especificidades e necessidades distintas. A mortalidade de mulheres apresenta perfil distinto
da masculina, devido a diferenças biológicas, comportamentais, demográficas e sociais.21
Entretanto, as prisões foram construídas para lidar com as necessidades masculinas, e
as mulheres foram presas com as mesmas rotinas dos homens, resultando na negligência dos
direitos das mulheres. E até hoje as sociedades continuam não cumprindo as necessidades de
saúde das mulheres presas, havendo uma posição desigual, injusta, ineficaz e ineficiente em
relação à equidade de gênero.40
Quando as mulheres entram no sistema prisional, podem desenvolver problemas de
saúde ou agravamento de situações prévias, devido às condições precárias dos presídios.58 As
precárias condições de confinamento impossibilitam o acesso das pessoas presas à saúde de
forma integral e efetiva.66 As prisões são transformadas em um ambiente propício às doenças
devido a sua precariedade, à superlotação das celas e à insalubridade. Além dos fatores
estruturais, a má alimentação, o sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene, dentre
outros, também contribuem para os problemas de saúde dos detentos.9
Um dos fatores que facilitam o adoecimento e a disseminação de doenças é a
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desnutrição.63 O sobrepeso também é considerado um fator que favorece o desenvolvimento
de doenças cardiovasculares. As mulheres encarceradas podem desenvolver problemas de
saúde ou agravamento de situações prévias, uma vez que as condições infraestruturais dos
presídios brasileiros são reconhecidamente precárias.12 Nas falas das entrevistadas foi
observado que:
“Obesidade, aumentei 50 kg após confinamento.” Entrevistada 2
“Emagreci muito, não estou comendo muito. Falta de apetite.”
Entrevistada 4
“Horrível, péssima. Quase não como comida, sou nojenta para comida.
Vivo à base de leite e biscoito. A companheira ajuda a comprar.”
Entrevistada 5
“Precária, não vem o pão, a alimentação é precária, sinto dor no estômago.
Se é preso, tem que comer isto mesmo.” Entrevistada 8
“Muito mal, como muita besteira. Raro almoço e janto. Só quando minha
mãe vem.” Entrevistada 17
“Sou chata não, como tudo. Alimento-me com besteira. É horrível.”
Entrevistada 20
“Como a comida às vezes. Como as coisas da cantina.” Entrevistada 33

Apesar da má alimentação relatada pelas entrevistadas, algumas disseram que comem
comida de dieta, e outras até gostam da alimentação, entendendo que as mulheres apenadas
constróem, diariamente, estratégias de superação para adaptarem-se à institucionalização
prisional.41
“Alimento-me bem.” Entrevistada 3
“Apresentei a receita (médica) e como a comida da dieta.” Entrevistada 15
“Como bem a comida da unidade.” Entrevistada 19
“Como direito. Não tem outra coisa. Almoçava no Garotinho por $ 1,00.”
Entrevistada 21
“Como dieta.” Entrevistada 25

Umas das metas da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação
de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional13 (PNAMPE) é promover alimentação
respeitando os critérios nutricionais básicos e a restrição alimentar nos presídios femininos.
Uma alimentação balanceada desenvolve hábito saudável e pode ajudar as mulheres a
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viverem vidas ativas e saudáveis.21
As principais causas de morte no mundo são as Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT): diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas.21 Nesta pesquisa, a doença mais
citada pelas entrevistadas foi a hipertensão:
“Tive hipertensão após ser presa, e retirei a vesícula.” Entrevistada 4
“Acho mais ou menos (saúde), na rua estava melhor, às vezes tenho pressão
alta aqui, dói muito, minha pulsação acelera, vejo minha pressão arterial...,
então me automedico e vou dormir.” Entrevistada 10
“Devidos às drogas, fiquei hipertensa.” Entrevistada 11
“Aqui apareceram algumas coisas, como a hipertensão, coisa que não
existia.” Entrevistada 19
“Só tenho problema de diabetes, hipertensão e visão.” Entrevistada 28
“Sou hipertensa e tenho problema de coração.” Entrevistada 32
“A saúde é péssima, estou hipertensa.” Entrevistada 36

A hipertensão arterial está relacionada à população feminina dentro e fora do contexto
prisional, denunciando, assim, a vulnerabilidade feminina para tal agravo de saúde. Faz-se
necessário o desenvolvimento de ações específicas para esta doença dentro do sistema
penitenciário.58
A questão alimentar foi um dos problemas de saúde citados pelas entrevistadas,
entretanto estas mulheres possuem outros fatores importantes que podem desencadear
problemas de saúde física, como: não controlam o peso, são fumantes, não possuem hábitos
alimentares saudáveis, não praticam esporte, ficam a maior parte do tempo ociosas. Portanto,
estão propensas a adquirir as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Muitas das
entrevistadas já relataram ser hipertensas, mas conforme a vida que elas levam dentro do
sistema penal, poderão desenvolver outros tipos de doenças, como: doenças cardiovasculares,
doença respiratória crônica ou diabetes. Estas são as doenças que mais matam as mulheres no
Brasil.21
As DCNT são doenças que podem ser prevenidas, entretanto, o presídio estudado
necessita estratégias para superá-las, como: desestimular o consumo do tabaco, oferecer
atividades físicas acompanhadas de profissionais qualificados, dietas conforme orientação das
nutricionistas, ambiente com o menor estresse possível dentro da possibilidade institucional,
possuir atividades que estimulem a autoestima das mulheres, entre outras. Desta forma, serão
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criados hábitos de vida saudáveis para estas mulheres dentro do presídio. Lembrando que,
quando estas mulheres estiverem em liberdade, não possuirão saúde física, nem serão
mulheres economicamente ativas para sociedade, devido às DCNT adquiridas no período de
confinamento.
Em relação à higiene pessoal, foi observado que as mulheres entrevistadas e as outras
presas do mesmo presídio possuem uma higiene satisfatória, com roupas limpas, cabelos
penteados, mãos e unhas limpas. Algumas utilizam enfeites no cabelo, outras possuem
cabelos pintados, e utilizam batom no dia a dia. Através destas condutas, algumas mulheres
entrevistadas demonstraram manter os mesmos hábitos quando em liberdade . Entretanto,
também foi observado que as roupas diárias

(bermuda jeans e blusa de malha branca)

utilizadas pelas presas do presídio pesquisado, é o mesmo uniforme utilizado pelos homens.
E quando foram perguntadas sobre saúde, algumas entrevistadas relatam estar sem
nenhum problema:
“Saúde, acho que estou boa, não venho no médico.” Entrevistada 6
“Por estar com 30 anos minha saúde é boa. Muita menina tem muitos
problemas, estou com sobrepeso.” Entrevistada 8
“Acho que está bem, legal, não sinto nada. Se tiver alguma coisa está
escondido.” Entrevistada 11
“Estável, não sinto nada, difícil de pegar gripe.” Entrevistada 17
“Está ótima, não tenho nada, se tiver dor, raro sentir dor.” Entrevistada 24
“Não tenho problema de saúde.” Entrevistada 30

Apesar de as entrevistadas acima afirmarem não ter nenhum problema de saúde, o
ambiente prisional oferece riscos físicos e psicológicos à mulher presa.39 Faz-se necessário
dar ênfase às atividades de educação em saúde logo na porta de entrada das penitenciárias. 29
Sabe-se que a preservação da saúde durante o regime de reclusão, é uma forma de trazer a
essas pessoas a dignidade que rege o direito à saúde presidiária.29 Portanto, mesmo que estas
mulheres relatem não ter nenhum problema de saúde, as mesmas entrarão em um ambiente
insalubre, com precárias condições de higiene, baixa qualidade de alimentação, além do
estresse causado pela situação de confinamento aumentar o risco de adoecimento,73 fazendose necessário, portanto, a promoção de saúde desde o primeiro dia destas mulheres no sistema
prisional.
Algumas entrevistadas demonstram que realizam algumas ações para prevenir o

74

adoecimento biológico dentro da prisão, segundo as falas abaixo:
“Peço à família para trazer nutrientes e alimentos saudáveis, pão integral,
adoçante. As mulheres esquecem-se de se preservar, o relacionamento
homoafetivo, também traz doenças.” Entrevistada 2
“Cuido-me dentro das possibilidades. Como frutas, legumes e saladas.”
Entrevistada 4
“Pego um sol, bebo água, me alimento melhor.” Entrevistada 17
“Tomo suco de laranja, tomo acerola.” Entrevistada 20
“Bebo muita água, me alimento muito bem, não como nada da cantina,
cuido do lado de dentro, para o lado de fora ficar bom, faço alongamento,
danço, não ligo para TV, danço muito e leio.” Entrevistada 24
“Procuro evitar comer coisas que fazem mal à saúde. Seguir a dieta é
impossível, mas vou levando. Faço meus cuidados pessoais sozinha, banho,
me depilo.” Entrevistada 28

A partir de uma perspectiva de identidade de gênero dentro das prisões, as mulheres
presas obedecem às lógicas culturais exteriores e anteriores à reclusão.47 Este conhecimento é
observado quando as entrevistadas conseguem falar de saúde não somente como a ausência de
doença, mas também atuando na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, através de
algumas ações de promoção de saúde, criadas pelas próprias mulheres.
Nesta pesquisa, as 40 entrevistadas responderam que não realizaram o preventivo e
nem a mamografia durante o ano de 2014.
No ambiente prisional feminino as mulheres precisam de atendimento específico do
gênero, como exames preventivos de câncer de mama e útero, sendo que a maioria
dos estabelecimentos penitenciários não possui o atendimento necessário para
sequer diagnosticar as doenças, os quais carecem de recursos humanos,
equipamentos, medicamentos e espaço físico. (69:21)

Através dos relatos das mulheres encarceradas, não existiu no sistema carcerário em
2014 a prevenção do câncer de mama e do útero. As doenças que mais matam as mulheres a
partir de 29 anos são as neoplasias e, a partir dos 60 anos, as doenças do aparelho
circulatório.21 Identifica-se que os cânceres citados podem ser evitados ou diagnosticados em
fase precoce, mas para isto faz-se necessário observar as condutas estipuladas pelo Ministério
da Saúde.
Enquanto a mulher estiver presa, ela está sob custódia do Estado sendo, então, o
Estado responsável por manter as condições de saúde destas mulheres. No caso da prevenção
do câncer de mama e de colo de útero, será necessário o sistema penitenciário possuir local
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apropriado, materiais, laboratórios e profissionais capacitados para desenvolver estes
trabalhos, e será necessária também uma rede referenciada para encaminhar as mulheres que
possuírem exames alterados. Só assim o sistema penitenciário do Rio de Janeiro estará
prevenindo os cânceres acima citados e garantidos os direitos da saúde das mulheres privadas
de liberdade.

4.2.2 Como as mulheres encarceradas têm acesso ao Serviço de Saúde
4.2.2.1 As condições do acesso ao Serviço de Saúde antes da prisão e nas prisões
As pessoas encarceradas são excluídas/ vulneráveis de um sistema social que não
reconhece sua existência no cotidiano, como consumidores ou em suas necessidades básicas
de proteção, educação e trabalho.35 Geralmente as mulheres encarceradas são provenientes de
grupos socialmente marginalizados e com deficiência de acesso aos serviços de saúde.39 As
entrevistadas, em suas falas, deixam claro que, quando estavam em liberdade, tinham pouco
ou nenhum acesso ao serviço de saúde:
“Sim, só em casos precários, não tinha dinheiro para comprar remédio, me
automedicava sozinha.” Entrevistada 8
“Não, nunca fiz exame ginecológico.” Entrevistada 16
“Sim, só quando me sentia mal.” Entrevistada 18
“Sim, para vacinar e injeção para dor. Nunca fiz um preventivo.”
Entrevistada 21
“Sim, quando tem problema.” Entrevistada 25
“Sim, só em emergência quando aparecia alguma coisa.” Entrevistada 35
“Não, nunca fui.” Entrevistada 37

Em relação ao serviço de saúde prisional, nas falas a seguir, fica evidente a dificuldade
das entrevistadas de terem acesso ao serviço de saúde do sistema prisional:
“Não, quase não venho aqui (ambulatório), trabalho não tenho tempo,
quando mando senha não me chamam.” Entrevistada 1
“Sim. Tento usar. Fiz várias consultas com o clínico, fiz consulta
ginecológica, fui ao dentista, psicólogo, e ao assistente social, tudo por
solicitação judicial.” Entrevistada 2
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“Sim, por dor. Fui ao dentista uma vez e ao psicólogo, uma vez.”
Entrevistada 9
“Sim, mas é difícil. Este ambulatório não serve... Preciso de ginecologista,
para ver a menstruação, mas não tem.” Entrevistada 12
“Sim, para pegar remédios.” Entrevistada 15
“Não, não consigo.” Entrevistada 17

O acesso aos serviços de saúde na prisão, bem como a sua qualidade, é de importância
vital.40 O atendimento dispensado à mulher presa não contempla suas particularidades; ao
contrário, é praticamente o mesmo dispensado aos homens.32 Outro aspecto que deve ser
levado em consideração é que a mulher tem maior risco de ingressar na prisão com doenças
sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS, por causa de seu maior envolvimento com
prostituição e história de abuso sexual.44
Esta pesquisa identificou, nas falas das entrevistadas, que existe dificuldade desta
população ter acesso ao serviço de saúde quando em liberdade e no sistema prisional, e que
elas só procuram unidade de saúde para ações curativas e individualizadas, principalmente no
serviço de emergência. Portanto, o entendimento das entrevistadas sobre as questões de saúde
está relacionado à ausência de doença, não havendo a percepção de que o serviço de saúde
desenvolve ações em promoção e prevenção em saúde. Uma das entrevistadas relata que
nunca foi ao serviço de saúde; outra diz nunca ter feito um preventivo; e uma entrevistada diz
ter acesso ao serviço de saúde após solicitação judicial. As falas das presas deixam claro que
esta população encontra dificuldade de acesso ao serviço de saúde dentro e fora do presídio,
fato este que desrespeita os direitos do cidadão e demonstra que esta é uma população
excluída, mesmo antes da reclusão.
Quando perguntado às entrevistadas sobre o serviço de imunização do sistema
prisional, 31 entrevistadas relataram ter tomado vacina no sistema penitenciário, e 9 disseram
não ter tomado nenhuma vacina no presídio. O serviço de prevenção existente no presídio no
ano de 2014 relatado pelas entrevistadas foi a imunização, conforme preconiza a Portaria
Interministerial nº 210/2014.
As mulheres encarceradas tem o direito de acesso à saúde, como qualquer outro
cidadão, para isto elas possuem uma política específica para o gênero: a Política Nacional de
Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional13
(PNAMPE), com o objetivo de reformular as práticas do sistema prisional e contribuir para a
garantia dos direitos das mulheres. E uma entrevistada demonstrou grande preocupação com
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o seu direito de cidadã.
“Estou presa, mas os meus direitos de cidadania e saúde têm de
permanecer. Eu já estou pagando o que eu devo, preciso sair daqui viva”.
Entrevistada 2

O direito à saúde é uma das prerrogativas da Constituição Brasileira, direito este
humano e social, em que “todos os cidadãos tem direitos iguais, presos ou não, não podendo
existir cidadania de primeira ou segunda classe” 29:283
A instituição estudada deverá entender que um presídio feminino precisa atender às
especificidades em saúde das mulheres em todo o ciclo de vida, sabendo que existem
mulheres de 18 anos até as mulheres maiores de 60 anos presas, e para isto é necessário
adequar o ambulatório de saúde para reais necessidades desta população. E compreender que
devido ao gênero, as mulheres tendem a demandar mais serviço de saúde do que os homens
presos.
Através das características desta população encarcerada, deverá ser planejado um
trabalho de promoção, prevenção, tratamento e acompanhamento destas mulheres no serviço
de saúde do sistema penitenciário, implementando uma política de saúde saudáveis. Desta
maneira, é possível que durante o período de reclusão seja resgatado o direito a saúde das
mulheres encarceradas, respeitando-as e garantindo a estas mulheres o seu direito de cidadã.
4.2.2.2 As condições de acesso aos profissionais de enfermagem no sistema penitenciário
As mulheres encarceradas têm maior necessidade de cuidados de saúde do que os
homens e menos recursos são normalmente alocados para esta população.31 No ambiente
prisional feminino se faz necessário os atendimentos específicos para esta população:
prevenção para doenças como diabetes, hipertensão, depressão, hepatite, tuberculose,
DST/AIDS e atendimentos específicos do gênero, como nos casos das gestantes, parturientes
e lactantes, exames preventivos de câncer de mama e útero.69 Maior acesso a cuidados
especializados e ações de promoção em saúde devem fazer parte da agenda prioritária das
ações de saúde desenvolvidas no cárcere.41 As mulheres entrevistadas referem que já
utilizaram o atendimento da enfermagem na prisão, através das seguintes falas:
“Sim, várias vezes. Por causa dos remédios controlados.” Entrevistada 2
“Sim. Devido a dor, as pernas doem muito no frio... Fiz injeções.”
Entrevistada 3
“Sim. Para pegar os remédios da pressão e da dor de dente.” Entrevistada 4
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“Sim, por causa da pressão e do remédio.” Entrevistada 16
“Sim umas duas vezes, devido à hemorróida, e xarope para ronqueira no
peito. Atendimento de enfermagem.” Entrevistada 30

A maioria dos estabelecimentos não possui o atendimento necessário para sequer
diagnosticar as doenças, que carecem de recursos humanos, de equipamentos, de
medicamentos e espaço físico.69 Entendendo também que a segurança seja a prioridade nas
instituições prisionais para sociedade, mas é fundamental que o enfermeiro reconheça as
especificidades de sua população e do processo de trabalho nas penitenciárias, a fim de
garantir o direito à saúde e dignidade humana.63 Observa-se também que a saúde nas unidades
prisionais tem sido essencialmente curativa e um pouco preventiva,29 fato este que acontece
nas atividades desenvolvidas pelo serviço de enfermagem do sistema penitenciário.
Um importante aspecto dos cuidados de saúde de especial relevância para as mulheres
privadas de liberdade diz respeito a melhorar o seu conhecimento e entendimento sobre
questões de saúde. E um trabalho que pode ser desenvolvido pelo enfermeiro é a educação em
saúde que consiste no empoderamento das mulheres privadas de liberdade, transformando
conhecimento e valores em atitudes e práticas de saúde saudáveis.39
O enfermeiro que desenvolve atividades no sistema penitenciário, antes de tudo,
deverá abolir os preconceitos existentes quanto à população carcerária e entender que a presa
é um ser humano com os mesmos direitos que qualquer outro indivíduo. Para trabalhar em
uma unidade prisional, o enfermeiro deve conhecer o território e as condições de vida desta
população e quais são as suas especificidades, para, junto com outros profissionais e a
comunidade carcerária, construírem um planejamento participativo, para o enfrentamento dos
problemas.
O enfermeiro deverá atuar na transformação da realidade de saúde desta mulher
encarcerada, respeitando, antes de qualquer coisa, a percepção que esta mulher privada de
liberdade compreende sobre saúde. E através deste trabalho, ocorrerá a troca de saberes, o que
levará à mudança de comportamento desta população. Este trabalho trará resultado a médio e
longo prazo, e com isso todos serão beneficiados. Somente dessa forma haverá a
conscientização de toda a sociedade sobre a importância do serviço de saúde dentro do
sistema penitenciário.
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5 CONCLUSÃO

Aproximar-se do mundo das mulheres privadas de liberdade a partir do âmbito da
investigação foi muito intenso. Estas mulheres, ao serem entrevistadas, demonstraram muita
sinceridade em suas respostas. Verbalizaram muitas contradições, mas também muitas
semelhanças com as mulheres que estão vivendo em um mundo sem os muros de uma prisão.
Em alguns momentos a entrevista era interrompida, pois as mulheres privadas de
liberdade choravam muito, e a pesquisadora se sensibilizava e também se emocionava. Estes
momentos foram tão intensos que neste momento de escrita a emoção retorna e lembro-me
daquelas mulheres encarceradas que estavam ali por algum motivo, expressando desejos,
necessidades, sonhos e vontades específicas do gênero.
E após este trabalho, fica claro que pelo fato de estar dentro de um presídio como
mulher, em nenhum momento as necessidades desse gênero deixam de existir. Ser mulher
encarcerada é ser uma mulher que foi condenada pela instância jurídica e cumpre pena pelo
delito que cometeu, entretanto suas condições de mulher deverão ser preservadas e
respeitadas, pois seus direitos como cidadã têm de ser garantidos conforme determina a
Constituição Brasileira.
O perfil das entrevistadas caracteriza um grupo de mulheres jovens, da cor parda, que
são mães, possuem pouco estudo, são solteiras, possuem trabalho informal, presas por
envolvimento com drogas, a maioria ficará presa em média 4 anos, fazem uso de medicação
controlada por conta própria, são usuárias de álcool e de drogas ilícitas, sofreram algum tipo
de violência em algum momento de suas vidas. Em relação à quantidade de parceiros que
mantêm intramuros, as entrevistadas cultivam no presídio hábitos sexuais idênticos aos que
tinham quando em liberdade. Declaram-se heterossexuais; não realizam visita íntima na
instituição pesquisada; a maioria não recebe visita; o método contraceptivo utilizado em
liberdade mais citado pelas entrevistadas foi o anticoncepcional oral, mas relataram não
utilizar preservativos na relação sexual; a DST mais encontrada foi a sífilis; são fumantes; a
doença crônica não transmissível (DCNT) que as entrevistadas revelaram possuir foi a
hipertensão; não possuem controle do peso dentro do presídio; são vacinadas, mas não
realizaram preventivo nem mamografia no ano de 2014.
Através das declarações das participantes houve um destaque para saúde mental nesta
pesquisa, que emergiu muito mais do que a saúde física , observa-se que naquele momento
para o grupo pesquisado a saúde mental era a questões que mais incomodava as mulheres
entrevistadas. E se faz necessário compreender que o ambiente prisional é um fator de grande
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importância, pois além de trazer desconforto mental para as presas, ainda gera diversos
problemas para a saúde física, devido às suas características, como: aglomeração de diversas
pessoas com características diferentes em um mesmo espaço, a superpopulação, a falta de
água potável, condições sanitárias insatisfatórias, entre outros. Sendo assim, esta população
fica exposta ao risco de adoecimento devido ao ambiente em que são colocadas. Contudo,
nesta pesquisa as entrevistadas não declararam doenças como : tuberculose, pneumonias,
hepatites, dengue, Hansen, dermatoses e problemas gastrintetinais pelas mulheres
entrevistadas.
Ao analisar a saúde das mulheres encarceradas, através da concepção das mesmas,
ficou claro que os determinantes sociais interferem diretamente com a saúde de cada uma,
identificando que saúde não é somente a ausência de doença, mas, sim, saber respeitar que
cada comunidade possui saúde conforme seus hábitos diários de vida e condições sociais e
ambientais. E dentro do presídio estudado, ficou explícito que as entrevistadas possuem
determinantes sociais que as adoecem, entretanto, elas conseguem relatar alguns fatores que
as mantêm saudáveis, mesmo que para a sociedade estes hábitos não façam parte da sua
cultura. Quanto ao acesso aos serviços de saúde, foi demonstrado que estas mulheres são
oriundas de uma população vulnerável em saúde e possuem limitações ao acesso a este
serviço, desde a liberdade até o encarceramento.
Com as Políticas Públicas de Saúde voltadas para a população penitenciária, e
especificamente para as mulheres privadas de liberdade, espera-se a transformação das
condições de vida desta população, desenvolvendo a promoção da saúde neste ambiente.
Contudo, promover saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e sim de diversos
setores: político, econômico, social, cultural, ambiental, comportamental e biológico.
Promover saúde é garantir hábitos saudáveis, um bem-estar global.
Entretanto, nesta pesquisa observou-se que a realidade encontrada está muito distante
do que preconizam as Políticas Públicas de Saúde, pois as mesmas ainda não foram
implantadas no presídio estudado. Apesar dessas políticas possuírem uma integralidade na
assistência de saúde, ela ainda precisa ser implantada conforme a realidade da Instituição, e
ser um processo compartilhado com a população carcerária e com a sociedade civil, de
maneira que ocorra a troca de saberes e práticas para que realmente se realize a transformação
do comportamento do indivíduo, construindo novos saberes e mudança de comportamento,
superando as desigualdades existentes em saúde dentro do sistema penitenciário feminino.
Desenvolver ações conjuntas contribui para serviços mais seguros e ambientes saudáveis,
retirando os obstáculos e adotando práticas de políticas públicas saudáveis no sistema
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prisional.
Faz-se necessário que a gestão penitenciária conheça a população carcerária e seus
determinantes sociais para definir e programar as ações que promovam saúde dentro do
sistema penitenciário feminino, criando assim uma nova cultura de saúde para todos os
participantes envolvidos neste processo, realizando de fato o empoderamento desta
população.
Com isso, esta pesquisa espera ter contribuído para a identificação das necessidades de
saúde das mulheres privadas de liberdade no Estado do Rio de Janeiro, e para a formulação de
ações e aprimoramento das propostas de promoção em saúde voltadas às mulheres
encarceradas e egressas do Sistema Prisional.
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APÊNDICE
INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO
DAS MULHERES ENTREVISTADAS

Dados sociodemográficos

01) Iniciais do nome:
02) Idade
03) Natural
04) Nacionalidade
05) Raça/Etnia( ) branca ( ) negra ( ) parda ( ) amarela ( ) indígena ( )
outras
06)Escolaridade: ( ) analfabeta ( ) alfabetizada
 ( ) ensino fundamental completo ( ) incompleto
 ( ) ensino médio completo ( ) incompleto
 ( ) ensino superior completo ( ) incompleto
 ( ) ensino acima do superior ( ) completo ( ) incompleto
 ( ) não informado
07) Orientação sexual: ( ) hetero ( ) bi ( ) trans ( ) lésbica
Mantém relação afetiva com outra mulher na prisão?
08) Estado civil: ( ) casada ( ) solteira ( ) divorciada ( ) separada
09) Antes da reclusão, morava com companheiro(a)?
10) Nº de filhos
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11) Filhos ficaram com quem?
12) Profissão
13) Trabalho remunerado antes de estar reclusa? ( )Sim ou ( )Não
14) Atividade exercida antes da reclusão?
15) Renda familiar: ( ) Abaixo salário mínimo ( ) Salário ( ) Valor acima do
salário
16) Renda individual ( ) Abaixo salário mínimo ( ) Salário ( ) Valor acima do
salário
17) Usuária do Bolsa Família
18) Auxílio Reclusão
19) Motivo da prisão
20) Quanto tempo de reclusão
21) Quanto tempo já cumpriu de pena

Características de saúde
22) Usava Álcool? ( ) sim ( ) não
23) Usa Tabaco? ( ) sim ( ) não
24) Usava drogas ilícitas? ( ) sim ( ) não Quais?______________
25) Peso/ altura:______Engordou na Prisão? ( ) sim ( ) não
26) Antes da reclusão, foi exposta à Violência Feminina? ( ) física ( ) sexual ( )
psicológica
27) Recebe visita? ( ) sim ( ) não
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28) De quem? ( )mãe ( ) pai ( ) marido ( ) irmãos ( ) filhos ( ) outros

Saúde sexual
29) Recebe visita íntima? ( ) sim ( ) não
30) Usava preservativo nas relações sexuais? ( ) sim ( ) não
Usa ? ( ) sim ( ) não
Nº de parceiros: antes da prisão ____ na prisão_____
31) Usava método contraceptivo ( )Sim ou ( )Não

Qual?_____

Usa? ( ) sim ( ) não
32) Infecção por DST durante esse ano? ( )Sim ou ( )Não
Tratamento ( ) sim ( ) não
33) Infecção por HIV ( )Sim ou ( )Não

Saúde mental

34) Frequentava serviço de saúde mental antes da prisão?
35) Já foi internada em hospital psiquiátrico? Onde?
36) Faz acompanhamento atualmente com algum profissional de saúde? Qual
profissional?
37) Qual foi o motivo deste acompanhamento ?
38) Faz uso de medicação controlada ? Quais? Por quê?
39) Quais foram os problemas que causaram danos à saúde mental após
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confinamento?

Saúde física
40) Possui algum problema de saúde? ( )Sim ou ( )Não
41) Quais são estes problemas?
42) Quais foram os problemas que causaram danos à saúde física após
confinamento?
43) Utilizava o serviço de saúde antes da prisão? Quais?

Cuidados com a saúde durante o encarceramento:

44) Como tem sido o seu sono / repouso?
45) Sono Regular? ( ) sim ( ) não
Motivos que a levam a perder o sono:
O que faz perder o sono?
46) Como são seus hábitos alimentares?
47) Com que frequência você sai para o banho de sol ?
48) Frequenta atividades religiosas?
49) Frequenta escola ou curso? Quais?

50) Como se sente quando não tem nada para fazer durante o dia?
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Serviços utilizados durante o encarceramento:
51) Utiliza os serviços de saúde da prisão? ( )Sim ou ( )Não
Se não: Quais foram os motivos ?
52) Utilizou o serviço este ano? ( )Sim ou ( )Não
53) Fez consulta médica ? ( )Sim ou ( )Não
Quantas durante o ano?
54) Fez consulta ginecológica? ( )Sim ou ( )Não
Quantas durante o ano?
55) Fez consulta de enfermagem? ( )Sim ou ( )Não
 Quantas durante o ano?
 Qual motivo levou você a consultar com o(a) enfermeiro(a)
56) Fez consulta com outros profissionais ? ( )Sim ou ( )Não
 Quais profissionais?
 Quantas durante o ano?
57) Nº de procedimentos (curativos, injeções etc.) realizados este ano?
58) Você realizou neste ano:
Exame Preventivo ( )Sim ou ( )Não - período do último exame: __
Mamografia ( )Sim ou ( )Não - período do último exame: __
 Vacinação – DT ( )Sim ou ( )Não
 Hepatite B ( )Sim ou ( )Não
 Gripe ( )Sim ou ( )Não

Fale um pouco:
59) Sobre a sua saúde:
60) O que você faz no presídio para evitar adoecer?
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ANEXO A - PARECER CEP/ UFF
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ANEXO B - AUTORIZAÇÕES SEAP-RJ
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