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RESUMO

Atualmente, em nível mundial,  há um crescente número de mulheres sendo encarceradas e, muitas delas grávidas. No Brasil, no estado do Rio de 
Janeiro, 84% das reclusas são mães e 66% dos homens presos, pais. No entanto, para os homens presos, 88,64% dos filhos ficam sob os cuidados 
da mãe e somente 16,3% dos filhos ficam com o pai diante do encarceramento da mãe, o que nos tras uma grande preocupação sobre quem 
cuidara das crianças diante da ausência das mães. Este trabalho abordou a mulher privada de liberdade, tendo como recorte as mulheres 
gestantes e parturientes que se encontravam em privação de liberdade. A pesquisa tem como objetivo: identificar as ações e serviços de saúde 
necessários para garantir o direito a saúde das mulheres gestante e parturientes privadas de liberdade, respondendo a seguinte questão: De que 
forma o direito à saúde das mulheres gestantes e parturientes em situação prisional vem sendo garantido? Essa questão foi discutida a partir de 
levantamento bibliográfico, de leis e demais documentos pertinentes à temática para que fosse possível ter conhecimento das ferramentas 
jurídicas que asseguram esse direito a população feminina privada de liberdade. A metodologia adotada foi descritiva e qualitativa, com uma 
abordagem integrativa. As bases de dados utilizadas na pesquisa foram: Scielo, BVS e Google Acadêmico. Utilizou-se os seguintes descritores: 
“gestante + presídio”, “assistencia pré-natal + prisão”, “direitos constitucionais + gestantes + prisão”, “mulher+gestante+encarcerada”, onde 
foram selecionados 21 artigos e leis para comporem o arcabouço da discussão. Após a análise dos artigos e leis juntamente com uma visita 
informal a um presídio feminino em Campo Grande – MS, 3 categorias emergiram para a discussão da temática. As categorias elencadas foram 
“Leis X Gestantes Encarceradas”, “Gestantes Encarceradas X Prisão Domiciliar” e “Violência Obstétrica X Gestante Encarceradas”. Na categoria 
Leis X Gestantes Encarceradas, o código penal brasileiro nos últimos anos, vem incluindo vários direitos as mulheres encarceradas.  A Constituição 
Federal de 1988 e a Lei de Execução Penal de 1984 reconheceram que as pessoas privadas de liberdade têm direito à educação e saúde. Porém só 
em 2003 os Ministérios da Justiça e da Saúde firmaram parceria para integrar essas ações em um Plano Nacional de Saúde no Sistema 
Penitenciário (PNSSP). Em relação as Gestantes Encarceradas X Prisão Domiciliar, a lei 13.257 de 8 de março de 2016,  e o habeas corpus de 
20/02/2018, garantem as “ presas gestante ou com filho de até 12 anos de idade incompletos o direito a requerer a substituição da prisão 
preventiva pela domiciliar”, mas há situações específicas que inviabilizam a prisão domiciliar, como: mulheres que praticaram crimes com 
violência, grave ameaça ou contra seus descendentes. Alem disso, 80% das presas dependem de defensores público sobrecarregados para 
defendê-las. Quando a concessão do benefício chegada até a gestantes, muitas já tiveram os seus bebes ou já se encontram em liberdade. A 
violência obstrética está presente na maioria das prisões femininas brasileira, o que foi constatado pela categoria, “Violência Obstétrica X 
Gestantes Encarceradas. Embora o processo de parto seja um evento marcante na vida da mulher, muitas vezes são relembrados como uma 
experiência traumática na qual a mulher se sentiu agredida, desrespeitada e violentada por aqueles que deveriam estar lhes prestando 
assistência. No processo de parto, muitas detentas não tem direito a uma acompanhante e na maioria das vezes são algemadas quando estão no 
processo de parto ativo. Apesar da Lei 11.108 de 7 de abril de 2005, garantir  esse direito, o descumprimento da lei está presente nos presídios 
femininos brasileiros. Portanto, conclui-se que apesar de várias políticas públicas voltadas para a mulher tenham sido conquistadas nos últimos 
anos, a população feminina encarcerada ainda carece de um  olhar direcionado para a sua problemática. É uma popula
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