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RESUMO 

 

As condições de saúde de gestantes privadas de liberdade, no sistema prisional brasileiro, é 

algo preocupante, dado que, nesse período, essas mulheres necessitam de maior suporte 

biopsicossocial e de medidas auxiliares ao cuidado e à atenção a sua saúde física e mental. 

Nessa perspectiva, este trabalho objetiva conhecer a situação da maternidade no sistema 

prisional em Minas Gerais, através da análise de dados secundários; caracterizar o perfil 

epidemiológico das gestantes em condição de privação de liberdade; pontuar o 

desenvolvimento do sistema prisional no cumprimento dos direitos da gestante encarcerada; e 

refletir sobre o impacto do encarceramento na saúde da mulher em seu período gestacional. A 

metodologia aqui adotada foi um estudo descritivo, de abordagem quali-quantitativa, a partir 

da revisão bibliográfica do tipo integrativo. Coletaram-se 25 referenciais, entre os anos 2008 e 

2019, compreendendo artigos e publicações governamentais. Os resultados apontaram 

aumento do aprisionamento de mulheres nos últimos anos e traçaram o perfil desse grupo, 

sendo em sua maioria: jovens, negras, de baixa renda e com baixo nível de escolaridade; e que 

têm condição socioeconômica desfavorável, o que possivelmente contribui para a sua entrada 

no crime. Além disso, destaca-se que grande parte dos presídios brasileiros sofre com 

problemas referentes à superlotação, à infraestrutura precária e à insalubridade. Concluiu-se, 

dessa forma, que, apesar de assegurada em lei, a maternidade no sistema prisional brasileiro 

se dá em contexto complexo e desafiador, requerendo abordagens conjuntas e integradas a fim 

de melhorar a assistência e a qualidade da saúde da mulher em seu período gestacional.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, tem-se 

observado aumento significativo no 

número de mulheres no sistema carcerário 

brasileiro. Isso gera grande preocupação 

social, uma vez que as penitenciárias foram 

projetadas para abrigar, especialmente, 

indivíduos do sexo masculino – estando, 

portanto, despreparadas para atender as 

necessidades femininas específicas de 

higiene e de saúde (NIELSSON, 2017). 

No Brasil, a situação de 

aprisionamento não acompanha o 

crescimento populacional. E isso faz com 

que, na atualidade, haja superlotação e 

consequentes problemas de precariedade 

das condições institucionais, afetando, 

principalmente, as mulheres com o perfil 

caracterizado por: idade jovem; baixo nível 

socioeconômico e educacional; iniciação 

precoce na vida sexual; gestações e 

abortamentos recorrentes; pertencimento a 

famílias desestruturadas; e falta de acesso à 

formação profissional e ao mercado de 

trabalho (FÉLIX et al., 2017).  

De forma geral, as unidades 

carcerárias brasileiras são locais com 

estruturas físicas e sanitárias precárias, as 

quais concorrem para o aparecimento de 

novas doenças e para o agravamento das já 

existentes, violando direitos fundamentais. 

A omissão por parte do Estado, é outro 

ponto que deve ser destacado, uma vez 

que, mesmo com a criação de políticas 

públicas voltadas para a questão carcerária, 

sua plena execução ainda não se mostra 

concretizada (ROCHA, 2016). 

Neste trabalho, destaca-se a 

deficiência na atenção à saúde como um 

sério problema que acomete o sistema 

carcerário brasileiro. As situações 

inapropriadas impostas à mulher 

encarcerada se intensificam quando a 

mesma vivencia o período gestacional 

(MATÃO et al., 2016). 

Mediante a importância de todos os 

cidadãos terem o direito à saúde garantido 

por lei, o Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário (PNSSP), por meio 

da Portaria Interministerial nº 1.777, de 09 

de setembro de 2003, inclui a população 

presidiária no Sistema Único de Saúde 

(SUS), assegurando sua cidadania na 

perspectiva dos direitos humanos (LIMA, 

2015). 

As condições de saúde de gestantes 

privadas de liberdade no sistema prisional 

brasileiro realçam uma situação 

preocupante, dado que, nesse período, tais 

mulheres necessitam de maior suporte 

biopsicossocial e de medidas que as 

auxiliem no cuidado e na atenção a saúde 

física e mental pois, a falta de um 

acompanhamento adequado pode colocar 
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em risco a saúde da gestante e do feto 

(ROCHA, 2016; SANTOS, 2014). 

Segundo Silva e Martinez (2013), 

para a maioria das mulheres, o período 

gravídico e puerperal é uma época de 

emoções fortes e mutáveis, positiva e 

negativamente, com predominância de 

sentimentos ambivalentes. Logo, 

considera-se que vivenciar esse período no 

sistema prisional traz consigo maiores 

desafios e dificuldades, uma vez que, 

torna-se limitado aos muros visíveis e 

invisíveis de uma prisão e às ausências de 

direitos e de assistência. 

Outro ponto relevante, que pode ser 

aqui citado, é a dificuldade enfrentada 

pelas encarceradas grávidas de 

inadequação do espaço físico destinado às 

consultas de pré-natal e de pós-natal. Isso 

contribui para a degradação e para a 

violação do direito a uma vida digna e do 

direito ao processo digno de maternidade 

(SILVA; MARTINEZ, 2013). 

Mediante esse cenário, este trabalho 

se mostra importante por analisar a 

precariedade da atenção à saúde da mulher 

gestante no sistema carcerário brasileiro, 

devido ao descaso e ao abandono 

assistencial desse público por parte do 

Estado. Ressalta-se, nessa discussão, o 

entendimento de “atenção à saúde nas 

prisões” como algo composto tanto por 

aspectos epidemiológicos quanto por 

aspectos humanitários.  

Tomando como recorte de análise o 

Estado de Minas Gerais, os objetivos deste 

trabalho são elencados a seguir: conhecer a 

situação da maternidade no sistema 

prisional dessa entidade federativa, através 

do estudo de dados secundários; 

caracterizar o perfil epidemiológico das 

gestantes em situação de cárcere; pontuar o 

desenvolvimento do sistema prisional no 

cumprimento dos diretos a gestante 

encarcerada; e refletir sobre o impacto do 

encarceramento na saúde da mulher em seu 

período gestacional. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA MULHER 

NO SISTEMA PRISIONAL 

BRASILEIRO 

 

Apesar de a maioria da população 

prisional ser composta por homens, 

percebe-se, nos últimos anos, uma 

elevação no número de mulheres 

encarceradas (OLIVEIRA, 2014b).  

De igual forma, a história da 

criminalidade feminina tem se 

reconfigurado, pois os crimes passaram de 

menor poder ofensivo para crimes de 

maior poder ofensivo, relacionados, 

especialmente, ao tráfico de drogas. 
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Acredita-se que o envolvimento afetivo, o 

estado civil e a violência doméstica sejam 

panos de fundo para a entrada das 

mulheres nesse mundo do crime 

(DELZIOVO, 2015). 

Aspectos sociais e econômicos, tais 

como o desemprego; os baixos salários; a 

provisão do lar e chefia da família; e a 

violência nos subúrbios e periferias das 

cidades, também se relacionam ao novo 

contexto e ao novo perfil feminino 

presidiário brasileiro. Essas categorias 

refletem diretamente na qualidade de vida 

da população, com aumento da taxa de 

mortalidade e da morbidade (FÉLIX, 

2017). 

As mulheres fazem parte de um 

quadro carcerário bem diferente do 

masculino, pois suas especificidades 

reprodutivas necessitam de outro tipo de 

atenção. Logo, enquanto criminosas, 

enfrentam barreiras institucionais e sociais 

mais complexas que o público masculino 

(OLIVEIRA, 2014a). 

Em relação ao perfil 

epidemiológico no Brasil, as mulheres 

privadas de liberdade, em sua maioria, são 

jovens, mães, de baixa renda e baixa 

escolaridade e consideradas as principais 

responsáveis pelo sustento familiar. Além 

disso, são em grande parte heterossexuais e 

sexualmente ativas (ROCHA, 2016). 

 

2.2 O CONTEXTO DA SAÚDE DAS 

MULHERES NO SISTEMA PRISIONAL 

 

As crescentes taxas de 

encarceramento feminino são alerta para a 

compreensão do sistema prisional 

brasileiro, dado que a maioria dos presídios 

possuem problemas referentes à 

superlotação e péssimas condições 

estruturais e de salubridade. Tudo isso 

predispõe à proliferação ou ao 

agravamento de diversas doenças 

infectocontagiosas; traumas; doenças 

crônico-degenerativas; além de transtornos 

emocionais e psicológicos (MOCELLIN, 

2015). 

De acordo com Mocellin (2015), 

em algumas instituições, as celas são 

improvisadas como enfermarias, dispondo 

de poucos equipamentos e de profissionais 

qualificados para atenção à saúde. A 

deficiência na quantidade de policiais e de 

agentes para o acompanhamento das 

presidiárias nos hospitais de referência 

também dificulta o acesso dessas mulheres 

aos tratamentos de saúde necessários. 

Praticamente, inexiste o pré-natal e não se 

notam programas voltados à prevenção dos 

cânceres de colo de útero e de mamas.  

Segundo Oliveira (2014a), as 

mulheres encarceradas tendem a carregar 

históricos prévios de Infecção Sexualmente 

Transmissível (IST), aborto e de gestação 
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vivenciada antes dos 18 anos de idade. 

Desse modo, infere-se que essa população 

se mostra mais vulnerável a problemas de 

saúde, devendo receber do Estado mais 

orientações acerca de doenças e mais 

acesso à saúde sexual e reprodutiva.  

A institucionalização sugere um 

momento oportuno de intervenção efetiva e 

direcionada à transformação da realidade 

das mulheres em condição de cárcere. O 

acesso à saúde, que é também um direito 

civil, nesse contexto, deve visar o controle 

de doenças e o êxito dos cuidados com a 

saúde dessa população (OLIVEIRA, 

2014a). 

Compactuando dessa ideia, 

Nielsson et al. (2017) destacam que não é 

preciso inovar a ordem jurídica nem 

arquitetar políticas complexas, já que a 

legislação brasileira vigente contém uma 

série de meios, que contemplam esse 

direito às mulheres em situação de cárcere.  

As prisões femininas brasileiras, as 

quais deveriam ser diferenciadas, com 

espaços específicos, produtivos, saudáveis, 

de recuperação e de resgate de autoestima 

e de cidadania, só têm repercutido a 

diferença social e a discriminação 

presentes na sociedade. Tal fato se justifica 

pela falta de investimento na área da saúde, 

evidenciando o déficit no atendimento às 

gestantes (MATÃO et al., 2016). 

Portanto, faz-se imprescindível 

admitir a existência de conexões entre 

saúde, direitos, legislação e políticas 

públicas, reconhecendo a estreita 

vinculação da saúde com o grau de 

cidadania e de justiça social. A partir disso, 

conforma-se um sistema jurídico-legal, 

político-favorável e efetivo à redução das 

desigualdades e à melhoria da situação de 

saúde, especialmente no cárcere 

(VENTURA; SIMAS; LAROUZÉ, 2015). 

 

2.3 POLÍTICAS SOCIAIS DE SAÚDE E 

A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO 

SISTEMA PRISIONAL 

 

Os autores Félix et al (2017) 

ressaltaram sobre o Plano Nacional de 

Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), 

instituído pela Portaria Interministerial nº 

1.777, de 09 de setembro de 2003, que tem 

como finalidade a inclusão da população 

penitenciária no Sistema Único de Saúde 

(SUS) com garantias e direitos.  

A proposta do PNSSP é assegurar 

ações integrais de saúde, enfatizando, além 

da assistência, a prevenção, a promoção de 

saúde e a redução de agravos às 

populações masculina, feminina e 

psiquiátrica privadas de liberdade. Assim, 

a saúde nas penitenciárias passa a ser 

assunto também das políticas sociais de 

saúde (FÉLIX et al., 2017). 
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O PNSSP representa uma nova 

perspectiva de saúde no sistema 

penitenciário. A atenção a essa população 

fragilizada se dá a partir da composição 

mínima de equipe multiprofissional de 

médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, 

assistente social, psicólogo, auxiliar de 

enfermagem e auxiliar de consultório 

dentário (LERMEN et al., 2015). 

A permissão da entrada das equipes 

de saúde nas prisões faz com que o 

funcionamento e as fronteiras dessas 

instituições sejam colocados em questão, 

demonstrando a necessidade de conectar as 

unidades prisionais com a rede de serviços 

em saúde, com as redes intersetoriais e, até 

mesmo, com a família e com a comunidade 

da pessoa privada de liberdade. Sobre isso, 

Lermen et al. (2015) e Rocha (2016) 

pontuam que os serviços de saúde dentro 

dessas instituições devem ser/estar 

integrados a uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) fora das instituições conforme as 

redes de saúde.  

Embora o PNSSP propusesse como 

uma de suas metas a atenção à saúde da 

mulher no pré-natal e no puerpério, suas 

ações não foram executadas. Dessa forma, 

foram criadas a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da População 

Privada de Liberdade no Sistema Prisional 

(PNAISP) e a Política Nacional de 

Atenção às Mulheres em Situação de 

Privação de Liberdade e Egressas do 

Sistema Prisional (PENAMPE) (LERMEN 

et al., 2015; ROCHA, 2016). 

É importante destacar que entre as 

políticas sociais de saúde no sistema 

prisional brasileiro, a Lei de Execução 

Penal (LEP) é uma das pioneiras na 

garantia dos direitos à saúde nos 

estabelecimentos prisionais, prevendo 

atendimento em saúde a toda a população 

prisional (LERMEN et al., 2015). 

 

2.4 O DIREITO E A MATERNIDADE 

NO SISTEMA PRISIONAL  

 

Ao se examinar as legislações sobre 

a população prisional feminina, infere-se 

que o Estado teve de recorrer a leis e a 

resoluções específicas para dar visibilidade 

às mulheres privadas de liberdade, na 

tentativa de tornar concretas as ações e os 

serviços em saúde voltados a esse público 

específico (PIMENTEL et al., 2015).  

Exemplos disso são a Lei n° 

11.942, de 2009 – em que a LEP assegura 

à mulher gestante presa o direito ao 

acompanhamento médico tanto no pré-

natal quanto no pós-parto, sendo esse 

direito extensivo ao recém-nascido; e a 

Portaria Interministerial n. 210/2014 – que 

diz respeito à garantia de atenção especí-

fica à maternidade da gestante privada de 

liberdade e à sua criança, com o objetivo 
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de reduzir as taxas de morbimortalidade 

materna e infantil (LERMEN et al., 2015; 

ROCHA, 2016; FRANÇA; SILVA, 2015; 

NIELSSON et al., 2017). 

As leis e as diretrizes sobre o 

tratamento de presas no Brasil não 

garantem proteção específica às mulheres 

com filhos. Contudo, o artigo 89 da LEP 

prevê que as penitenciárias femininas 

devem ser equipadas com berçários e com 

uma creche para o cuidado dos filhos das 

presidiárias (SILVA; MARTINEZ, 2013). 

Segundo Silva e Martinez (2013), 

as opiniões sobre os filhos habitarem o 

espaço prisional com suas genitoras são 

polêmicas, já que entram em conflito com 

os direitos da criança e com os direitos da 

mulher. A Constituição Brasileira de 1988, 

em seu artigo 5º XLIX, reforça o respeito à 

integridade física e moral das presas; e a 

LEP assegura-lhes o direito de permanecer 

com seus filhos durante o período de 

amamentação, que atualmente é de 120 

(cento e vinte) dias. A lei também dispõe 

que elas devem cumprir pena em presídios 

separados, com direito a trabalho adequado 

à sua condição.  

O artigo 9° do Estatuto da Criança 

e Adolescente (ECA) também defende que 

o Poder Público, as instituições e os 

empregadores devem conceder condições 

adequadas ao aleitamento materno, 

inclusive às mães submetidas à medida 

privativa de liberdade (SILVA; 

MARTINEZ, 2013). 

O ambiente mal planejado não 

oferece suporte ao aleitamento materno, ou 

espaço adequado para amamentar a 

criança, levando a separação do binômio 

mãe-filho que representa uma condição 

traumática. Faz-se então necessário o 

exercício de políticas, que fortaleçam o 

vínculo binomial, de forma a acarretar 

benefícios maternos e neonatais 

(ANDRADE; GONÇALVES, 2018). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, 

de abordagem quali-quantitativa, por ser 

uma investigação que, além de se 

preocupar com o dado imediato, 

quantificado, busca aprofundar a 

informação, trazendo outros dados, que 

estão além do conhecimento imediato 

(KNECHTEL, 2014).  

Este estudo foi realizado a partir de 

revisão bibliográfica do tipo integrativa – 

um método de revisão, que permite a 

combinação de dados da literatura empírica 

e teórica direcionados à: definição de 

conceitos; identificação de lacunas nas 

áreas de estudo; revisão das teorias; e 

análises metodológicas utilizadas para 

coleta de dados secundários referentes às 
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gestantes privadas de liberdade (MENDES 

et al., 2008). 

Para a pesquisa bibliográfica, foram 

utilizados os seguintes critérios de 

inclusão: apenas artigos completos 

publicados entre os anos 2008 e 2019, que 

estivessem disponíveis em Língua 

Portuguesa e que correspondessem aos 

objetivos do estudo.  

As buscas pelos referenciais foram 

realizadas nos seguintes bancos de dados 

eletrônicos: Arquivo de Ciências da Saúde 

da UNIPAR, Departamento Penitenciário 

Nacional, Journal of the Health Sciences 

Institute, Ministério da Justiça e da 

Segurança Pública, Portal do Conselho 

Nacional de Justiça, Revista Baiana de 

Enfermagem, Revista Baiana de Saúde 

Pública, Revista de Enfermagem da UFPE, 

Revista de Enfermagem do Centro Mineiro 

(RECOM), Revista Direito Sem Fronteiras, 

Revista do Curso de Direito da Faculdade 

de Humanidades e Direitos, Revista do 

Instituto de Pesquisa e Estudos, Revista 

Eletrônica Gestão e Saúde, Revista Estudo 

e Debate, Revista Interdisciplinar, e na 

biblioteca virtual Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO). 

As pesquisas virtuais foram 

direcionadas pela combinação dos 

seguintes descritores: presídio, gestante e 

assistência à saúde. Foram excluídos os 

artigos repetidos e os que não atendiam aos 

critérios propostos. Nas buscas, o universo 

foi constituído de 47 referenciais. Após 

aplicação dos critérios de inclusão, a 

amostra totalizou em 25 referenciais. 

Selecionada a amostra, procedeu-se 

a leitura minuciosa e o levantamento dos 

dados secundários, o que permitiu a 

especificação quantitativa dos dados 

numéricos obtidos e a análise qualitativa 

da situação da maternidade no sistema 

prisional em Minas Gerais, de acordo com 

os objetivos propostos. Tais dados 

correspondem ao número de gestantes 

entre os anos 2014 e 2019 no sistema 

prisional mineiro, delimitando também: 

faixa etária das mulheres privadas de 

liberdade; raça/cor; escolaridade; condição 

socioeconômica; e situação dos serviços 

penais e garantia dos direitos.  

A análise dos referenciais 

bibliográficos ocorreu através de leitura, 

síntese e argumentação. Houve 

preocupação em observar o impacto do 

encarceramento à saúde da mulher no 

período gestacional, categorizado por 

fatores epidemiológicos intrínsecos e 

extrínsecos; e pelo descumprimento dos 

direitos garantidos a esse público. 

A análise qualitativa foi realizada a 

partir de fichamento e da construção de um 

quadro sinóptico dos artigos utilizados, 

traçando o perfil da população feminina 

presa. 
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Tudo só foi possível por meio de 

uma análise interativa dos dados 

secundários, obtidos através dos estudos 

sobre o impacto do encarceramento na 

saúde da mulher no período gestacional. 

Por fim, os dados foram 

organizados em tabela e seus conteúdos 

foram calculados com auxílio do programa 

Microsoft Office Excell versão 2007. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 ANÁLISE DO REFERENCIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

 

Esta pesquisa fez uma análise da 

situação da mulher no cárcere através de 

dados bibliográficos secundários, 

refletindo sobre as principais dificuldades 

encontradas pela gestante no sistema 

prisional, a fim de entender a atenção e a 

promoção à sua saúde e a integralidade de 

seus direitos.  

Após leitura minuciosa, foi 

construído um quadro sinóptico dos 

referenciais levantados, em que se 

observaram: a evidência científica, os 

objetivos, os resultados, os descritores e a 

conclusão de cada artigo – categorizando 

aqueles que apresentavam dados 

secundários coerentes e satisfatórios para a 

pesquisa em questão. 

A análise da amostra deu 

importância aos referenciais de publicação 

nacional (25). No nível de evidência 

científica, verificou-se predominância de 

artigos de revisão integrativa (4), com 

aspecto qualitativo (6), seguido de revisão 

bibliográfica (4), de análise documental (3) 

e de estudo de campo (3). Já no nível de 

interpretação sistemática e de ficha 

catalogada, detectou-se apenas 01 (um) 

estudo de cada categoria.  

Quanto ao ano de publicação, 

percebeu-se que os artigos foram, em sua 

maioria, publicados nos últimos seis anos, 

com predominância do ano 2015 (8), tendo 

uma diminuição nos anos mais recentes, 

como por exemplo, 2017 (2) e 2018 (2), 

indicando uma queda das pesquisas 

envolvendo a temática estudada. Esse fato 

sugeriu demanda por conhecer melhor os 

aspectos relacionados ao aprisionamento e 

suas consequências. 

Atualmente, notam-se que poucos 

estudos se referem ao universo da 

população prisional, bem como da 

população feminina prisional, da 

assistência à saúde da mulher presa e, mais 

especificamente, da assistência à mulher 

gestante presa. Essa afirmativa explica a 

dificuldade de se encontrar pesquisas 

voltadas aos aspectos pertinentes à 

maternidade na reclusão (FRANÇA; 

SILVA, 2015). 
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4.2 ANÁLISE DO LEVANTAMENTO 

DOS DADOS SECUNDÁRIOS 

  

Tão logo se aplicou avaliação 

sistemática dos dados secundários, foi 

possível encontrá-los no Cadastro Nacional 

de Presas Grávidas e Lactantes pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e pelo 

Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN), a partir do Sistema de 

Levantamento Nacional de Informação 

Penitenciária (Infopen). Ressalta-se que 

nos demais referenciais bibliográficos 

selecionados não se localizaram dados 

numéricos satisfatórios para composição 

do trabalho.  

Através do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, o DEPEN lança, em 

uma frequência média anual, um 

levantamento de informações 

penitenciárias referente ao sistema 

prisional brasileiro, tanto feminino quanto 

masculino, e também subdividido por 

federações.  

A partir de 2014, foi lançado pelo 

DEPEN, o “Infopen Mulheres Nacional”, 

que apresenta análise de dados do sistema 

prisional feminino, sendo um grande 

avanço frente à escassez de dados sobre 

essa temática. De igual maneira, o CNJ 

expõe para análise o quantitativo de 

gestantes e lactantes presentes no sistema 

prisional nacional e em suas federações, 

mensalmente.  

Nesse contexto, revisaram-se nesta 

pesquisa os dados do DEPEN em relação 

ao cárcere feminino em Minas Gerais; o 

Infopen Mulheres Nacional com foco em 

Minas Gerais; e o CNJ apenas para 

quantificar o número atual de mulheres 

gestantes e o número de lactantes no estado 

mineiro. Já para o levantamento da 

realidade da saúde gestacional no sistema 

prisional feminino, categorizaram-se os 

valores numéricos encontrados conforme 

os objetivos estabelecidos. Essa análise e 

categorização se deram entre os anos 2014 

e 2019. 

De acordo com os dados 

encontrados, nas duas últimas décadas, 

houve crescente diferenciação da 

composição prisional brasileira. Ao pensar 

a taxa de aprisionamento feminino, ocorreu 

aumento de 525% entre os anos 2000 e 

2016, sendo que, em 2016, Minas Gerais 

alcançou o segundo lugar das federações 

na taxa de aprisionamento feminino 

(BRASIL, 2018).  

Atualmente, no Brasil, de acordo 

com os dados do InfoPen Mulheres, 

(2018), existem 1.418 unidades prisionais, 

distribuídas entre estabelecimentos penais 

masculinos, femininos e mistos do sistema 

penitenciário nacional. Dessas 27.029 

vagas disponibilizadas para mulheres, o 



 

11 
 

que compõe uma taxa de ocupação de 

156,7%. Em outras palavras, no espaço 

destinado a 10 mulheres, encontram-se 16 

– um déficit global de 15.326 vagas, 

somente entre mulheres (BRASIL, 2018). 

 

 

Tabela 1 – Quantitativo de gestantes e lactantes no sistema prisional em Minas Gerais, entre os anos 2014 e 

                  2019 segundo o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, o Levantamento Nacional de  

                  Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres, e o Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

Variável Quantitativo por ano 

 2014 2015 2016 2017¹ 2018 2019² TOTAL 

Gestantes 47 63 63 22 196 84 475 

Lactantes 39 34 34 33 322 69 531 

Fonte: DEPEN, Infopen Mulheres, e CNJ. 

Notas: ¹ Número referente somente ao mês de dezembro. ² Número referente somente até o mês de abril. 

 

 

Tabela 2 – Condição dos presídios em Minas Gerais para inserção da mulher gestante, entre os anos 2014 e 2016  

                  segundo o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, e o Levantamento de Informações 

                  Penitenciárias – Infopen Mulheres 

Estruturas físicas Quantitativo por ano 

 2014 2015 2016 TOTAL 

Cela adequada/dormitório para gestantes 7 4 10 21 

Berçário e/ou centro de referência materno-

infantil  

90 4 4 98 

Creche com seção própria destinada a 

crianças a partir de 2 anos de idade 

0 0 1 1 

Estabelecimentos com creche 0 2 1 3 

Fonte: DEPEN, e Infopen Mulheres. 

 

  

Tabela 3 – Faixa etária das mulheres privadas de liberdade em Minas Gerais entre os anos 2014 e 2016,  

                  segundo o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN 

Faixa etária Quantitativo por ano 

 2014 2015 2016 TOTAL 

18 a 24 anos 835 481 626 1942 

25 a 29 anos 718 691 654 2063 

30 a 34 anos 632 469 459 1560 

35 a 45 anos 744 639 615 1998 

46 a 60 anos 294 287 263 844 

61 anos ou mais 29 38 28 95 

Mais de 70 anos 7 6 2 15 

Não Informado 351 542 632 1525 

Fonte: DEPEN. 

 

 

Tabela 4 – Quantidade de mulheres privadas de liberdade por raça/cor ou etnia em Minas Gerais, entre os   

                  anos 2014 e 2016, segundo o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN 

Variável Quantitativo por ano 

 2014 2015 2016 TOTAL 

Branca 803 816 757 1573 

Negra 552 561 539 1652 

Parda 1084 1186 1174 3444 

Amarela 128 34 32 194 

Indígena - - - 0 

Não Informado 341 556 777 1674 

Fonte: DEPEN. 
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Tabela 5 – Quantidade de mulheres privadas de liberdade por grau de instrução em Minas Gerais entre os anos  

                   2014 e 2016, segundo o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN 

Grau de instrução Quantitativo por ano 

 2014 2015 2016 TOTAL 

Analfabeto 89 80 71 240 

Alfabetizado sem cursos regulares 200 143 186 529 

Ensino Fundamental Incompleto 1380 1281 1312 3.973 

Ensino Fundamental Completo 320 269 304 893 

Ensino Médio Incompleto 376 388 389 1153 

Ensino Médio Completo 304 280 315 899 

Ensino Superior Incompleto 42 46 46 134 

Ensino Superior Completo 31 23 31 85 

Ensino acima de Superior Completo 3 1 1 5 

Não Informado 164 642 624 1430 

Fonte: DEPEN. 

 

 

Tabela 6 – Quantitativo de mulheres com agravos transmissíveis no sistema prisional de Minas Gerais entre os   

                  anos 2014 e 2016, segundo o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN e o Levantamento  

                  Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres 

Agravo transmissível Quantitativo por ano 

 2014 2015 2016 TOTAL 

HIV 61 73 48 182 

Sífilis 61 145 85 291 

Hepatite 31 32 25 88 

Tuberculose 4 9 9 22 

Outros 14 28 23 65 

Fonte: DEPEN, e Infopen Mulheres. 

 

 

Tabela 7 – Mortalidade no sistema prisional em Minas Gerais relacionada à saúde, entre os anos 2014 e 2016,  

                 segundo o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN 

Mortalidade Quantitativo por ano 

 2014¹ 2015 2016² TOTAL 

Óbitos naturais/óbitos por motivos de saúde 3 7 2 12 

Óbitos suicídios 2 5 2 9 

Fonte: DEPEN. 

Nota: ¹ Dado referente ao segundo semestre de 2014. ² Dado referente ao primeiro semestre de 2016. 

 

 

A Tabela 1 mostra o aumento do 

número de gestantes no sistema prisional 

em Minas Gerais, bem como o aumento do 

número de lactantes. Isso se justifica 

devido ao crescimento da população 

feminina carcerária. Conforme evidenciado 

por Rocha (2016), o cárcere não isenta as 

mulheres que nele se encontram de passar 

por todas as fases do ciclo reprodutivo, 

incluindo a gestação, o parto e a 

amamentação, uma vez que elas têm o 

direito à sexualidade nesse ambiente de 

reclusão. É importante destacar que diante 

desse crescente número de gestantes e de 

lactantes, deve-se atentar para a saúde das 

mesmas e para a garantia de seus direitos 

(DELZIOVO, 2015).  

Ao se pensar a disponibilidade de 

espaço físico no sistema prisional 

direcionado à maternidade, a Tabela 2 
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evidencia que há poucos estabelecimentos 

com disponibilidade para cela adequada à 

gestante, ao berçário e às creches. A 

maioria dos autores ressalta sobre as falhas 

na estrutura física do sistema penitenciário 

brasileiro a fim de abrigar as gestantes, as 

lactantes e seus filhos. Além do mais, nota-

se deficiência na construção de novos 

presídios e na reforma da estrutura das 

penitenciárias já existentes. Por fim, a falta 

de cela para gestante, também pode se 

explicar pelo modelo carcerário voltado 

apenas a população masculina (ROCHA, 

2016; PIMENTEL et al., 2015; FRANÇA; 

SILVA, 2015; NIELSSON et al., 2017). 

Na Tabela 3, percebe-se que a faixa 

etária predominante de mulheres presas 

compreende de 25 a 29 anos, sendo 

caracterizada como jovens, de acordo com 

a classificação do Estatuto da Juventude 

Lei nº 12.852/2013 (BRASIL, 2013).  

Em relação à raça, à cor ou à etnia, 

a Tabela 4 expõe que a população prisional 

feminina em Minas Gerais é composta, em 

sua maioria, por mulheres pardas e negras. 

Entretanto, há uma divergência quanto à 

apresentação dos dados, pois o sistema 

nacional de análise, através do Infopen, 

mostra que em 2014 e em 2016 a maior 

composição do sistema prisional feminino 

em Minas Gerais foi por mulheres negras, 

cerca de 68%. Esse dado se explica devido 

à diferenciação do mês de coleta dos 

bancos de dados, bem como o fato de a 

raça, a cor e a etnia serem categorias 

subjetivas, de auto declaração (BRASIL, 

2018). 

Em conformidade com a Tabela 5, 

entre 2014 e 2016, mais de 60% da 

população prisional feminina em Minas 

Gerais ainda não havia tido acesso à 

conclusão do Ensino Médio, tendo 

terminado, no máximo, o Ensino 

Fundamental.  

Se vista de maneira conjunta, as 

Tabelas 3, 4 e 5 colocam em destaque uma 

análise demográfica do perfil 

epidemiológico, representando uma 

população fragilizada e que vivencia a 

desigualdade social e econômica – fatores 

que predispõem à criminalização, 

especialmente vinculada ao tráfico de 

drogas. Nessa perspectiva, Félix (2017) e 

Oliveira (2014b) afirmam que o 

relacionamento afetivo das mulheres com 

seus parceiros é uma das motivações para o 

envolvimento do gênero feminino com o 

crime (ROCHA, 2016). 

Já a Tabela 6 trata os agravos 

transmissíveis de Sífilis e do HIV como 

categorias mais expressivas em Minas 

Gerais nos anos 2014, 2015 e 2016. Assim, 

o perfil sociocultural precário, conforme 

vislumbrado nas tabelas anteriores, 

também contribui para a frequência dessa 

situação no sistema prisional brasileiro. A 
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falta de informação das mulheres também 

acarreta o agravo de tais patologias, o que 

as impossibilita de acessar o serviço 

primário de saúde antes do 

encarceramento. Logo, aumentam as taxas 

de doenças infecciosas e os riscos de 

ocorrência de IST, caso comparado à 

população em geral (OLIVEIRA, 2014a). 

Para finalizar, a Tabela 7 trabalha a 

taxa de mortalidade por motivos de saúde 

no sistema prisional feminino. Esse 

contexto de óbito indica que atuar como 

profissional de saúde no sistema prisional é 

algo desafiador e envolve articulação com 

a equipe multidisciplinar, integrando a 

Rede de Atenção à Saúde. Além disso, 

consiste na realização de ações, que 

considerem as especificidades locais e as 

condições de vida dessas mulheres 

(DELZIOVO, 2015). 

De maneira geral, os dados das 

tabelas reforçam a necessidade de atenção 

e de assistência à saúde da mulher dentro 

do sistema penitenciário, com ações de 

prevenção e de promoção da saúde, como: 

auxílio à anticoncepção e ao pré-natal de 

baixo e alto risco; imunização das 

gestantes e das puérperas; atividades 

educativas; garantia de encaminhamento 

para tratamentos fora da prisão; e acesso 

das gestantes ao atendimento de 

intercorrências e parto (PIMENTEL et al., 

2015). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através deste estudo, observou-se 

que nos últimos anos houve crescimento da 

população feminina no sistema prisional 

brasileiro, em especial no estado de Minas 

Gerais.  

Consequentemente a esse aumento, 

ampliou-se o número de mulheres grávidas 

no ambiente prisional. Um fato 

preocupante, pois as estruturas físicas 

desses ambientes não possuem espaço 

adequado à gestante, e há fragilidade na 

assistência à saúde e no cumprimento das 

legislações e leis vigentes. 

Segundo análise dos dados, foi 

possível traçar o perfil epidemiológico das 

mulheres privadas de liberdade, 

evidenciando a vulnerabilidade das 

mesmas e justificando seu envolvimento 

com o crime como reflexo do seu 

relacionamento afetivo, do quadro 

socioeconômico desfavorável e da 

desigualdade social.  

Os dados também levam a refletir 

sobre a precariedade da estrutura física dos 

sistemas prisionais e da assistência à saúde 

das mulheres presas, que se mostra 

insuficiente diante da demanda necessária.  

Os resultados obtidos apontaram 

que ainda são poucos os estudos e as 

pesquisas publicadas sobre a temática da 

mulher em situação de cárcere, que 



 

15 
 

vivencia a maternidade na reclusão e que 

necessita de assistência de saúde em sua 

situação de liberdade privada. 

Além disso, observou-se como a 

vulnerabilidade biopsicossocial das 

mulheres presas é potencializada, além de 

maximizar os déficits de saúde pública. As 

mulheres que chegam grávidas ou as que 

engravidam no cárcere têm que conviver 

com a incerteza de quanto tempo 

permanecerão com os seus filhos, pois, 

apesar de as leis assegurarem o direito da 

criança continuar com a mãe durante o 

período de amamentação, são poucos os 

estabelecimentos que possuem locais 

destinados ao cuidado e ao 

desenvolvimento saudável dessa criança.  

O crescente número de mulheres 

sob custódia do Estado indica que a 

atenção à saúde carcerária deve ser 

repensada, considerando sua importância 

epidemiológica e sanitária no Brasil. Nessa 

perspectiva, este trabalho permitiu maior 

reflexão sobre a precariedade da atenção 

básica e da promoção à saúde das mulheres 

dentro de uma unidade prisional, além de 

reafirmar a necessidade de maior 

articulação entre o sistema prisional e o 

sistema de saúde, na tentativa de promover 

a integralidade dos seus direitos.  

Outro fato aqui abordado e de 

relevância foi a necessidade de 

acompanhamento multiprofissional às 

mulheres em situação de cárcere, pois 

encontram-se mais vulneráveis física e 

emocionalmente na prisão.  

Sob essa ótica, verificou-se 

fundamental ampliar estudos, buscando o 

entendimento de como a mulher se percebe 

e como percebe a realidade frágil a sua 

volta. O objetivo é buscar mudanças de 

ordem prática, além de sensibilizar os 

atores envolvidos na assistência à saúde 

dessa população, principalmente daquelas 

que vivenciam o período gestacional na 

prisão. No caso específico dos enfermeiros, 

espera-se que esses profissionais estejam 

aptos ao diálogo e à escuta, de forma não 

julgadora, sendo atores de uma assistência 

de qualidade. 

Concluiu-se, assim, que deve haver 

um esforço maior por parte do Estado na 

busca de melhorias em relação à condição 

das mulheres encarceradas, principalmente 

no que tange a maternidade nesse 

ambiente. A luta para garantir os direitos 

constituídos em lei à mãe e ao filho deve 

ser constante, buscando assegurar-lhes 

melhores condições físicas, emocionais e 

de dignidade. 
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MATERNITY IN PRIVATE PRISON: an analysis of secondary data in the State of 

Minas Gerais  

 

ABSTRACT 

 

The health conditions of pregnant women who are prived of their liberty in the Brazilian 

prision system is a cause for concern, given that during this period, these women need greater 

biopsychosocial support and auxiliary measures to care and attetion to their physical and 

mental health. From this perspective, this reaserch aims to know the situation of motherhood 

in the prision system in Minas Gerais, through the analysis of secondary data, characterize the 

epidemiological profile of pregnant women private of liberty, punctuate the development of 

the prision system in the fulfilmente to the rights of the incarcerated pregnant woman and 

reflect on the impact of incarceration on womens health in their gestational period. The 

methodology adopted here was a descriptive, quali-quantitative study, based on a integrative 

type of bibliographical review. For that, 25 references were collected between 2008 and 2019, 

comprising articles and government publications. The results showed an increase of the 

imprisionment of women in the last years and traced the profile of this group, most of whom 

are: young, black, low incoming, low schooling and who socioeconomic status are 

unfavorable, wich possibly contributes to their entry into crime. In addition to that, it is noted 

that most Brazilian prisions suffer from problems related to overcrowding, precarious 

infraestructure and unhealthy conditions, predisposing to the proliferation and/or agravation 

of several infectious diseases and to the psychological disorders of the incarcerated ones. It 

was concluded, therefore, that, despite being guaranteed by law, materni in the Brazilian 

prision system takes place in complex and challenging contexto, requiring joint and integrated 

approaches to improve the care and quality of women´s health in their gestational period. 

 

Key words: Prison System. Maternity. Health care. 
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