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Resumo
Objetivo – Avaliar a saúde da mulher encarcerada em uma penitenciária brasileira, por meio da revisão de prontuários. Métodos – Trata-
se de um estudo retrospectivo e descritivo sobre a atenção à saúde da mulher encarcerada de uma penitenciária, o qual foram acom-
panhadas em uma unidade básica de saúde, no interior do Estado de São Paulo. Resultados – Participaram desse estudo 71 prontuários
de mulheres gestantes encarceradas que foram acompanhadas de 2009 a março de 2014. E foram revisados. Foi identificado que a faixa
etária da maioria das mulheres estudadas estava entre 18 a 28 anos (74%) e que tiveram início da vida sexual entre 12 a 22 anos (88%),
com um a três parceiros sexuais no período de três meses (79%). O número de gestações entre as mulheres estudadas foi de uma a três
(55%), sendo que 15% eram primigestas. Conclusões – Notou-se que, os números de consultas de pré-natal foram de uma a quatro
consultas (78%), o que está abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde. Eram usuárias de tabaco, drogas ilícitas como maconha
e cocaína, e também portadoras de doenças sexualmente transmissíveis. O estudo revelou a importância de se conhecer a saúde da
mulher encarcerada, por se tratar de uma população marginalizada e jovem, sendo necessário fornecer subsídios para o resgate da ci-
dadania dessa população e criar projetos e planos de educação e promoção em saúde mais fortalecidos e que tenham continuidade. 

Descritores: Saúde da mulher; Gestantes; Enfermagem

Abstract
Objective – To evaluate the health of women incarcerated in a brazilian penitentiary, through chart review. Methods – This a retrospective
and descriptive on the health care of incarcerated women of a penitentiary who were followed at a basic health unit in the state of São
Paulo. Results – Participated in this study a total of 71 records of women incarcerated pregnant women who were followed from 2009
to March 2014. And were reviewed. It was identified that the age of most of the women studied were between 18-28 years (74%) and
who had onset of sexual activity between 12-22 years (88%), with one to three sexual partners in the three months ( 79%). The number
of pregnancies among the women studied was between one and three (55%), and 15% were primiparous. Conclusions – It is noticed
that the numbers of prenatal consultations were one to four (78%), which is below the recommended by the Ministry of Health. They
were tobacco users, illegal drugs such as marijuana and cocaine, as well as carriers sexually transmitted diseases. The study revealed
the importance of knowing the health of incarcerated women, because it is a marginalized young people, being necessary to provide
subsidies for the recovery of citizenship of this population and create more strengthened projects and health education and promotion
plans and that is maintained.

Descriptors: Women’s health; Pregnant; Nursing

 Introdução
O avanço na saúde da mulher ocorreu na década de

XX, da qual antes era vista apenas como “mãe e dona
de casa”, com isso garantiu as primeiras medidas para
a assistência a saúde integral, denunciando a precarie-
dade da saúde com as mesmas. 

Em 1986 ocorreu discussões sobre a promoção de
saúde com a I Conferência Internacional sobre a Pro-
moção da Saúde em Ottawa tornando se assim neces-
sária elaboração de políticas que atendessem a mulher
como um todo se originando Política Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), este possui
compromissos como a implementação de ações em
saúde da mulher garantindo seus direito e reduzindo
agravos por causas previsíveis e evitáveis, veio para re-
volucionar procurando princípios e diretrizes enfati-
zando a mulher presidiária1.

No ano de 2010, segundo o Ministério da Justiça e
De par tamento Penitenciário Nacional, a população
femini na carcerária era de 25.830 provindas do mundo
da cri mi nalidade (tráfico de drogas), sendo descrito
como perfil mu lheres jovens, de nível socioeconômico
e educação bai xa, sem exercer função remunerada, sol-

teira, possui um histórico de já trabalhado como profis-
sionais do se xo, com dificuldade de acesso ao serviço
de saúde. Atra vés do perfil da mulher penitenciária pode
se afirmar que é uma população suscetível a adoeci-
mentos sendo geradas através de abuso sexual, ativida-
des bi/ho mo/he te rossexuais com baixo uso de preser-
vativos, superlota ção das celas, modo anterior de vida
(profissionais do sexo), histórico de DST – Doenças Se-
xualmente Trans missíveis (DSTs) incluindo a Síndrome
da Imuno De ficiência Adquirida (SIDA), tatuagens e
body piercings2-5.

Com a descoberta destes problemas a Organização
Mundial de Saúde (OMS) deu início ao Projeto de
Saúde no Sistema Prisional em 1995, incluso na Portaria
Interministerial 1777, do Ministério da Saúde e Minis-
tério da Justiça de 2003. Possui o objetivo de promoção
à saúde pública e cuidados nas penitenciárias, atuando
como facilitadora entre o sistema prisional e o sistema
de saúde pública4,6-9.

Pensando em uma proposta que pudesse sanar este
problema e garantir a saúde da população presidiária
institui-se unidade hospitalares nos presídios o que tam-
bém possuem a mesma linha de raciocínio ao trata-
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mento de saúde das encarceradas. A equipe pode ser
multiprofissional (médicos, dentistas, assistente social,
psicólogo e equipe de enfermagem). 

Uma equipe pode cuidar de até 500 presas, mas o
enfoque é a de enfermagem composta por auxiliares,
técnicos e enfermeiros, com função de extrema impor-
tância não apenas no cuidado, mas criando vínculos
através da comunicação transmitindo um papel funda-
mental para as encarceradas relatando assuntos perante
suas necessidades, e participando assim do seu próprio
tratamento, tornando-se assim uma relação afetiva de
ajuda4,9.

A importância de tratar essas mulheres não é apenas
pelo fato de estarem inseridas em um ambiente propi-
cio, mas também por serem carentes de ações preven-
tivas, transferindo para o enfermeiro este papel de in-
vestigar, avaliar e transmitir práticas educativas que
venham para contribuir nas questões sexual8-12.

Por este fato é possível à constatação que há uma
maior incidência de prevalência de gestações não de-
sejadas e maior número de mulheres contaminadas
com doenças sexualmente transmissíveis, podendo ser
tanto trazidas do modo anterior de vida para dentro
das celas, quanto transmitidas de dentro das celas para
fora do ambiente prisional5,9-10.

Assim, este estudo visa responder as seguintes ques-
tões: Como está a saúde da mulher em regime privado
de liberdade? Doenças sexualmente transmissíveis são
mais comuns nestas mulheres? 

Há uma possível constatação de uma maior preva-
lência de DSTs devido o baixo conhecimento sobre
métodos contraceptivos, o que também influencia a
não aceitação do uso de métodos contraceptivos cor-
retos e déficit do acompanhamento da saúde íntima
dessas mulheres.

Sabe-se que se essa população obtivesse informações
que propiciariam o conhecimento e explicações sobre
o modo de vida sexual saudável, estas taxas seriam
menores.

Desta forma este estudo busca avaliar a situação atual
do perfil saúde das mulheres penitenciárias de um mu-
nicípio, do interior do Estado de São Paulo.

Métodos
Trata-se de estudo retrospectivo e descritivo visto

que visa determinar à saúde da mulher penitenciária
relacionado com as condições de promoção da saúde,
avaliando a promoção da saúde da mulher de regime
privado de liberdade, por meio da revisão de prontuá-
rios das mulheres que tiveram ou estão em acompa-
nhamento em uma Unidade Básica de Saúde.

Ressalta-se que o estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da Universidade Paulista de Cam-
pinas que é reconhecido pelo Conselho Nacional de
Pesquisa com Seres Humanos (CONEP), conforme nú-
mero CAAE: 18017313.2.0000.5512.

Um instrumento de coleta de dados foi adaptado, de
estudo que avaliou a realidade socioeconômica de mu-
lheres presidiárias no Estado do Nordeste3.

Os critérios para inclusão foram: prontuário do sexo
feminino, fazer acompanhamento ginecológico na
unidade de referência e estar em regime privado de
liberdade.

Não houve prontuários excluídos, pois possuíam os
dados necessários para a coleta de dados.

O universo em estudo constituiu-se de 71 prontuários
de mulheres atendidas na UBS e que estavam sobre o
regime privado de liberdade que receberam assistência
nesta unidade por profissionais de saúde. No período
de 08/02/2014 a 13/02/2014 com a utilização do ins-
trumento de coleta de dados.

Resultados
Um total de 71 prontuários relacionados às mulheres

presidiárias atendidas em uma UBS foram revisados. 
A seguir foram apresentados dados relacionados

ao perfil das mulheres presidiárias atendidas nesta
instituição.

Em relação à idade, observou-se que as mulheres

Tabela 1. Distribuição de mulheres gestantes da penitenciária
feminina, segundo faixa etária. Campinas, 2014

  Idade (anos)                                       Nº                    %

  18 a 28                                              53                    74,0
  29 a 39                                              14                    20,0
  Sem idade no prontuário                   4                     6,0

  Total                                                  71                    100

Tabela 2. Distribuição de mulheres gestantes da penitenciária
feminina, segundo faixa etária do início da vida
sexual. Campinas, 2014

  Faixa etária (anos)                              Nº                    %

  Menor ou igual à 11 anos                  1                     1,0
  12 a 22 anos                                     62                    88,0
  23 ou mais anos                                0                     0,0
  Sem idade no prontuário                   8                     11,0

  Total                                                  71                    100

Tabela 3. Distribuição do número de parceiros sexuais no
período de 3 meses das mulheres gestantes da pe-
nitenciária feminina. Campinas, 2014

  Parceiros sexuais nos últimos 3 meses        Nº              %

  Nenhum                                                     4              6,0
  1 a 3                                                           56              79,0
  3 ou mais                                                   1              1,0
  Sem informações                                        10              14,0

  Total                                                           71              100

Tabela 4. Distribuição de mulheres gestantes da penitenciária
feminina, segundo número de consulta de pré-na-
tal. Campinas, 2014

  Consultas de pré-natal                       No                   %

  1 a 2                                                  34                    48,0
  3 a 4                                                  21                    30,0
  Maior ou igual a 5                             8                     11,0
  Sem informações                               8                     11,0

  Total                                                  71                    100
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eram em sua maioria gestantes jovens na faixa etária
entre 18 a 28 anos, 53 (74%), e 14 (20%) entre 29 a 39
anos, conforme apresentado na Tabela 1. 

Em relação ao tipo de união com seus parceiros se-
xuais verificou-se que 21 (30%) das mulheres possuem
relações estáveis, 34 (48%) instáveis, 6 (8%) não pos-
suem parceiros e 10 (14%) não existem dados no
prontuário.

A idade do início da vida sexual mostrou-se de
acordo com a Tabela, que 62 (88%) das mulheres pre-
sidiárias tiveram sua primeira relação sexual entre 12
aos 22 anos, 8 (11%) sem dados em prontuário.

De acordo com o número de parceiros sexuais em
um período de 3 meses notou-se na Tabela 3 que 56
(79%) das mulheres possuem de 1 a 3 parceiros, 1 (1%)
mais de 3 parceiros, 4 (6%) nenhum e 10 (14%) não
havia dados em prontuário.

O número de gestações entre mulheres presidiárias
foi 39 (55%) de 1 a 3 gestações, 11 (15%) sendo pri-
meira gestação, 20 (29%) 3 ou mais gestações. 

A Tabela 4 demonstrou que 34 (48%) participou de 1
a 2, 21 (30%) 3 a 4, 8 (11%) 5 ou mais 8 (11%) não ha-
via dados em prontuários em relação ao número de
consultas de pré-natal realizados durante este período.

Em relação ao uso de tabaco durante a gestação
observou-se 40 (56%) fizeram uso, 31 (44%) não fize-
ram uso.

As drogas ilícitas estiveram presentes durante a ges-
tação pelas mulheres reclusas de liberdade foram: 19
(27%) usaram maconha, 20 (28%) cocaína, 3 (4%) ecs-
tasy, 1 (1%) outras.

Quanto às doenças sexualmente transmissíveis veri-
ficou-se entre as mulheres restritas de liberdade: 4 (6%)
apresentavam sífilis, Hepatite B 2 (3%), Cândida Sp 6
(8%), Trichomonas Vaginalis 2 (3%), Gardnerela Vagi-
nalis 3 (4%).

Discussão
Foi verificado que a faixa etária das gestantes reclusas

de liberdade variou em sua maioria, entre 18 a 28 anos
(74%). De acordo com o Censo Penitenciário de 2002,
a população presidiária feminina é bastante jovem,
idade média para mulheres é de 32 anos13.

Dados referentes ao tipo de união com os parceiros
sexuais revelaram que 48 % possuem uma união instá-
vel com seus parceiros sexuais, o que pode ser confir-
mado com a rotatividade de parceiros em um período
de três meses 79% possuem de 1 a 3 parceiros, se tor-
nando notória a grande variedade das parcerias. De
acordo com estudo realizado em 2012 essa realidade
não é mesmo visto que anteriormente havia pouca va-
riedade de parceiros3.

Referente ao número de gestações 55% das mulheres
já possuem de 1 a 3 filhos, 2 % já possuíam mais de 3
filhos, verificado de acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística este número está acima do
esperado, pois a média é de 1,91 filhos14.

Visto que o número de gestações é elevado, o acom-

panhamento de pré-natal é baixo entre as mulheres
presidiárias, visto que efetuaram uma ou duas consultas
de pré-natal. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o Estado deve
garantir no mínimo seis consultas, sendo três com ul-
trassonografia para as gestantes no acompanhamento
de pré-natal14.

Foi identificado o uso do tabaco durante o período
gestacional, 56% usuárias, sendo que mais da metade
da população em questão fizeram uso, o que revela
uma imprudência das gestantes. Sabe-se que o uso do
cigarro durante a gestação trás grande risco para a
saúde da mulher e do feto, como abortos espontâneos,
nascimentos prematuros, mortes fetais, episódios de
hemorragias15.

As drogas ilícitas como maconha, cocaínas e ecstasy,
foram relatadas pelas presidiárias, de fazerem o uso
durante a gestação. Sabe-se que dentro das penitenciá-
rias o uso de drogas ilícitas é proibido, e mesmo assim
as reclusas tiverem acesso a isso. 

A busca de uma melhor fiscalização interna pelos
funcionários poderiam diminuir os agravos para mãe e
feto devido ao uso de drogas como: anorexia, diminui-
ção do contato mãe e filho após o nascimento do re-
cém-nascido (irritabilidade e choro da criança devido
aos processos da droga). Os profissionais da saúde, in-
clusive os enfermeiros, podem tomar frente desta si-
tuação ajudando em uma reabilitação com a identifi-
cação dos usuários, encaminhamento com psicólogos,
a fim de garantir uma gestação tranquila e um recém-
nascido saudável16.

As principais doenças sexualmente transmissíveis
apresentadas pelas gestantes em processo restrito de li-
berdade foram candidíase, trichominíase, hepatite B,
sífilis e vaginose bacteriana.

De acordo com o Congresso Brasileiro de Prevenção
das DSTs e SIDA, essas doenças são encontradas em
mulheres sexualmente ativas, a trichomoníase não faz
parte da microflora vaginal, ou seja, é transmitida via
sexual, já as outras doenças fazem parte da microflora
da mulher sendo ela o vetor de disseminação da doença
caso, a relação sexual seja sem preservativos17.

A sífilis é uma doença de transmissão sexual, do qual
é um importante problema de saúde pública, gestantes
contaminadas e se não tratadas pode levar a óbito fetal
ou tratadas de forma inadequadas, os filhos nascidos
manifestam sintomas da doença, e se não diagnosticado
no nascimento pode trazer grandes consequências para
o futuro. Foram encontradas 6% das mulheres conta-
minadas das quais necessitam de uma atenção especial
para não disseminar a doença e controlar para que o
feto não sofra as consequências de uma relação sexual
sem proteção17.

A hepatite B é considerada um problema de saúde
publica e estima-se que a transmissão de mãe para
filho, pode trazer sequelas para o recém-nascido de-
senvolvendo posteriormente hepatite crônica. O uso
de método contraceptivo se faz necessário para evitar
a disseminação da doença18.
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Conclusão
O avanço da atenção básica em relação à saúde da

mulher proporciona principalmente na gestação um
acompanhamento de pré-natal de qualidade com ca-
pitação precoce das mulheres, mas se torna um pro-
blema quando este princípio não é usado de forma
correta.

A falta da inclusão das mulheres restritas de liberdade
no acompanhamento ginecológico, não acarreta pro-
blemas apenas para as próprias, mas para uma socie-
dade que está ao redor.

No estudo, mulheres em acompanhamento de pré-
natal foram identificadas como jovens, com múltiplos
parceiros sexuais, portadoras de doenças sexualmente
transmissíveis e usuárias de tabaco ou drogas ilícitas,
necessitando de um planejamento e implementação
de ações estratégicas direcionadas a este grupo, mu-
lheres restritas de liberdade. 

O estudo revelou a importância de se conhecer a
saúde da mulher encarcerada, por se tratar de uma po-
pulação marginalizada e jovem, sendo necessário for-
necer subsídios para o resgate da cidadania dessa po-
pulação e criar projetos e planos de educação e
promoção em saúde mais fortalecidos e que tenham
continuidade. 

Concluímos que as informações sejam interiorizadas
e a Saúde da Mulher seja acompanhada por profissio-
nais e por elas mesmas, e que tenham consciência da
importância de se pensar no cuidado com a saúde.
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