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Saúde

RESUMO

A atenção à gestantes no sistema penitenciário é uma área de atuação da Enfermagem pouco conhecida no Brasil. Se encontra precária atenção 
dada ao tema indica a relevância da investigação sobre questões que envolvem a saúde da mulher durante o pré-natal em ambientes prisionais. 
Sabe-se que o enfermeiro ocupa uma posição de destaque na equipe, pois é um profissional qualificado para o atendimento à mulher, possuindo 
um papel muito importante na área educativa, de prevenção e promoção da saúde, além de ser agente da humanização. Objetivo: Identificar e 
analisar estudos dos últimos dez anos que abordem a assistência do pré-natal prestada em mulheres gestantes que cumprem pena em sistema 
prisional nas regiões brasileiras. Metodologia: Trata-se de uma  revisão integrativa,onde os dados foram coletados no segundo semestre de 2017 
através de busca nas bases de dados eletrônicas da Biblioteca Virtual de Saúde e no Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores: 
Assistência pré-natal, Gestantes e Prisões. Foram critérios de inclusão dos estudos na pesquisa: estudos divulgados na língua portuguesa; 
publicados em periódicos nacionais no período compreendido entre 2007 a 2017 e disponibilidade de texto na íntegra. Foram encontrados 23 
artigos da BVS e 39 do Google Acadêmico, dos quais foram selecionados 08 para análise. Resultados: No que se refere à pesquisa realizada, 
observa se uma deficiência na saúde do sistema penitenciário, sobretudo no que se refere a assistência pré-natal uma vez que essas mulheres 
encarceradas também são amparadas pela lei no direito a saúde, tendo em vista que a população carcerária reflete importância epidemiológica e 
sanitária ao país, o que é mais preocupante quando se trata de gestantes, reforçando repensar na necessidade da atenção à saúde do sistema 
prisional. Conclusão: Frente ao exposto, observa-se a necessidade de realização de mais estudos sobre a temática, que gestores e outros 
servidores percebam a importância de uma assistência à saúde das mulheres encarceradas, principalmente aquelas que vivenciam a gestação no 
ambiente prisional e que os profissionais de saúde estejam aptos para realizar uma assistência adequada e de qualidade.
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