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RESUMO: Apesar dos avanços no reconhecimento dos direitos das mulheres no 
Brasil, ainda há um longo caminho até o alcance da igualdade de gêneros. No 
cenário do sistema penitenciário brasileiro, a desigualdade entre os gêneros fica 
evidente. Esse sistema foi criado com foco voltado para a população masculina, 
como evidenciado pelas suas políticas públicas, as quais não se preocupam com 
questões específicas do gênero feminino, principalmente as questões da saúde, 
como por exemplo o acompanhamento ginecológico, gestação, maternidade e 
amamentação. Mesmo existindo leis que tratam da proteção e dos direitos das 
mulheres presidiárias, ainda são encontradas muitas dificuldades para o alcance 
da efetividade destes direitos, especialmente no que se refere ao direito à saúde. 
O direito fundamental à saúde é previsto constitucionalmente e de forma 
universal no Brasil, no entanto, ainda existem diversos fatores impeditivos para 
sua efetivação, principalmente para as mulheres que se encontram em situação 
prisional. Além da escassez de recursos, fator impeditivo no acesso à saúde para 
a sociedade como um todo, temos o agravante das dificuldades específicas da 
condição de aprisionamento. O aumento da população carcerária feminina, torna 
cada vez mais importante a discussão acerca da falta de assistência adequada 
nos presídios femininos brasileiros, o que afeta a eficácia do direito fundamental 
à saúde e impede uma permanência digna no cárcere. É necessária a discussão 
para que sejam elaboradas estratégias de promoção da saúde que busquem 
garantir esse direito, por meio do oferecimento de serviços qualificados e 
humanizados. Para encontrar possíveis soluções para o problema, será 
realizado um estudo por meio da pesquisa bibliográfica, com cunho qualitativo, 
desenvolvida a partir de fontes como livros, artigos, legislações brasileiras, 
portuguesas e internacionais e jurisprudências de ambos os países. O método 
de procedimento comparativo será adotado para a realização do estudo 
comparado entre Brasil e Portugal. O objetivo do estudo será analisar formas de 
efetivação do direito à saúde das mulheres que vivem encarceradas. Serão 
analisadas as condições do aprisionamento das mulheres e como essas 
condições afetam a efetividade do direito à saúde desse grupo. Ainda, o estudo 
irá comparar o alcance da efetividade do direito à saúde para a população 
feminina carcerária no Brasil e em Portugal, fazendo uma análise dos desafios 
para a efetivação do direito à saúde. O objetivo dessa análise é criar condições 
favoráveis para a superação das práticas violadoras do direito fundamental à 
saúde nos presídios femininos. É necessário elaborar políticas públicas capazes 
de promover a saúde das mulheres encarceradas, tendo em vista que o 
ambiente prisional é inóspito e hostil para a saúde da mulher e a gestação. 



Sendo assim, é preciso criar condições favoráveis para que os serviços de saúde 
sejam prestados de maneira integral às populações mais vulneráveis, como é o 
caso das mulheres privadas de liberdade. Conclui-se que, apesar de termos 
avanços na garantia do direito à saúde das mulheres encarceradas, ainda há um 
longo caminho a ser percorrido para garantir a efetividade desse direito e, 
consequentemente, a dignidade da pessoa humana. 
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