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RESUMO 

Introdução: No Brasil 37 mil mulheres são privadas de liberdade a partir da lógica 
punitivista que a partir do século XVIII, e sob regimes colonialistas, tem no 
encarceramento sua principal forma de execução penal. Dentre essa população, 62% 
estão encarceradas por tráfico de drogas, enquadradas na Lei 11.343 de 2006, período 
que até 2014 aumentou o encarceramento de mulheres em 567,4% se considerarmos 
a somatória às demais infratoras que não se diferenciam de outros grupos sociais no 
que concerne aos crimes cometidos, à despeito de uma maior culpabilização de 
mulheres, sobretudo negras e pobres. Ressalta-se que esses dados coadunam para o 
fenômeno de encarceramento em massa da população negra. Quando analisada as 
condições vividas por essas mulheres a partir dos Determinantes Sociais da Saúde 
(DSS), evidencia-se os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais e 
psicológicos a que são submetidas e consequentemente vulneráveis, produzindo assim, 
iniquidades sociais e em saúde. Objetivo: Mapear as evidências científicas sobre o 
acesso às ações e serviços de saúde de mulheres em privação de liberdade e, identificar 
os Determinantes Sociais associados entre o cárcere e as doenças mais prevalentes 
nessa população vulnerável. Método: Revisão de escopo realizada em oito bases de 
dados eletrônicas:  MEDLINE, Web of Science, Cochrane Library, CINAHL, EMBASE, 
SCOPUS, LILACS, APA PsycINFO, sem restrições quanto à data ou idiomas da 
publicação. A seleção dos estudos seguiu o checklist Preferred Reporting Items for 
Systematic reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). 
Para a classificação dos estudos selecionados, utilizou-se a hierarquização das 
evidências proposta por Fineout-Overholt. A qualidade metodológica dos estudos foi 
avaliada por dois revisores independentes, utilizando o instrumento JBI Critical 
Appraisal Checklist for Studies Reporting Prevalence Data. Resultados: Vinte e três 
estudos preencheram os critérios de elegibilidade e foram incluídos. A maioria dos 
estudos n=8 (34,7%) apresentaram delineamento transversal, nível IV na hierarquização 
das evidências. Quanto a qualidade metodológica dos estudos a maioria n=14 (60,8%) 
apresentou boa ou moderada qualidade metodológica. Quanto ao perfil da maioria 
das mulheres nos estudos incluídos  eram jovens, mães, negras, com baixo nível de 
acesso à educação formal e presas por tráfico de drogas. Conclusões: As prisões são 
espaços de produções de iniquidades em saúde com privações que perpassam fatores 
sociais, econômicos, culturais e étnicos raciais como o convívio social, alimentação, 
ociosidade e restrição de atividades e palco de violações constantes de direitos, 
sobretudo de mulheres negras e pobres, contingente super-representado na maioria dos 
estudos incuídos. Essas, oriundas de condições de vulnerabilidades, se tornam ainda 
mais vitimizadas com o encarceramento, ficando expostas a problemas de saúde 
prevalentes nesta população como Infecções Sexualmente Transmissíveis, desordens 
mentais, e uso de álcool e outras drogas. É premente a utilização das evidências aqui 
expostas como pressuposto para pensar alternativas ao encarceramento como forma 
de garantir o direito à saúde de mulheres em privação de liberdade, especialmente as 
populações racializadas. 

 

Palavras-chave: Prisões. Mulheres em privação de liberdade. Acesso à saúde. Política 
Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do 
Sistema Prisional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil 37 mil mulheres são privadas de liberdade (INFOPEN, 2018) a 

partir da lógica punitivista que a partir do século XVIII, e sob regimes 

colonialistas, tem no encarceramento sua principal forma de execução penal 

(DAVIS, 2003). No caso brasileiro contemporâneo, adiciona-se também, a 

restrição de direitos, delimitada no país pela Lei de Execução Penal Nº 7210 de 

11 de julho de 1984. Dentre essa população de mulheres privadas de liberdade, 

62% estão encarceradas por tráfico de drogas, enquadradas na Lei 11.343 de 

2006, período que até 2014 aumentou o encarceramento de mulheres em 

567,4% (BORGES, 2018) se considerarmos a somatória às demais infratoras 

que não se diferenciam de outros grupos sociais no que concerne aos crimes 

cometidos, à despeito de uma maior culpabilização de mulheres, sobretudo 

negras e pobres (AKOTIRENE, 2020). Ressalta-se que esses dados coadunam 

para o fenômeno de encarceramento em massa da população negra (BORGES, 

2018). 

Historicamente situada, as prisões são estruturadas e organizadas 

culturalmente sobre contextos de aspecto sexista e racistas exemplificado nas 

estatísticas discrepantes e super-representadas de mulheres negras em relação 

às mulheres brancas que perante a justiça se tornam diferentes frente aos 

marcadores sociais, e se tornam a maioria no sistema prisional (AKOTIRENE, 

2020). Em sua origem, nascem a partir do esforço de reformadores, sobretudo, 

protestantes e religiosos em reconfigurar a punição baseada em castigos 

corporais públicos e pena capital, destinados à prevenção de novos crimes 

fundamentadas a ideais sobretudo cristãs de reforma do homem a partir de sua 

reclusão e penitência (DAVIS, 2020; AKOTIRENE, 2020). 

 Postuladas sobre a ótica míope de fundamentos eurocêntricos baseadas 

numa matriz de opressão, percebida pelo instrumento teórico metodológico da 

interseccionalidade cunhado por Kimbele Creshaw e sistematizado por Carla 

Akotirene (AKOTIRENE, 2018) como um trânsito da intersecção de violências de 

raça, classe e gênero, o crime para as mulheres assim como para negros, foi 
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construído a partir de teorias biologizantes e eugenista de uma suposta 

“inferioridade de DNA”. A partir do pertencimento racial e de gênero, bem como 

da natural corrupção para o cometimento de infrações (NINA RODRIGUES apud 

AKOTIRENE, 2020) em que mulheres brancas se dava pela transgressão da 

moral de sua condição feminina cunhadas pela dominação masculina e o 

consequente patriarcado (DAVIS, 2003) - a saber como mãe e esposas, 

sinônimos de indícios de transtornos mentais e emocionais. Enquanto  que, para 

as mulheres negras, se convertiam em sua criminalização, posto que, já eram 

trabalhadoras informais no surgimento do Código Criminal de 1831 que serviu 

para castigá-las por comportamento indisciplinar, (BRASIL, 1890) que só 

indicavam crime a depender da cor do acusado (AKOTIRENE, 2020; DAVIS, 

2003; DAVIS, 2020). 

Dessa forma, neste trabalho, e em linha com os pressupostos de autores 

proeminentes no estudo das prisões, como Angela Davis (DAVIS, 2016), nos 

distanciamos de uma pretensiosa noção universalista da mulher e da mulher em 

privação de liberdade. Em adição, o primeiro Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias - Infopen Mulheres, realizado em 2014, no qual foi 

identificado um perfil geral de mulheres submetidas ao cárcere, verificou que tal 

população é predominantemente jovem, com filhos, sendo as responsáveis pela 

provisão do sustento familiar, com baixa escolaridade, pobres, majoritariamente 

negras, que exerciam atividades de trabalho informal em período anterior ao 

aprisionamento, e que em 60% dos casos se deu por tráfico de drogas, tendo 

esse como a possibilidade de reversão das condições de pobreza (BRASIL, 

2014).  

Quando analisada as condições vividas por essas mulheres a partir dos 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS) (DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991), 

evidencia-se os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais e 

psicológicos (BUSS, FILHO, 2007) a que são submetidas e consequentemente 

vulnerabilizadas (AYRES, 2006), produzindo assim, iniquidades sociais e em 

saúde.  As iniquidades se apresentam nas violações de direitos, no péssimo 

atendimento à saúde das gestantes, lactantes e mães; separação abrupta das 

mães e seus/suas filhos/as, incluindo adoções à revelia; violência sexual; 

ausência de materiais de uso pessoal e de roupas íntimas; restrições para viver 
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a identidade afetiva, psicológica e física; poucas visitas, vivendo um verdadeiro 

abandono da família e da comunidade (ITTC, 2020). Esses elementos dispostos 

nas camadas concêntricas do modelo dos DSS (DAHLGREN; WHITEHEAD, 

1991), impactam sobremaneira no processo saúde-doença-cuidado dessas 

mulheres, desencadeando transtornos mentais ou mesmo sinergizando os já 

existentes (ALCANTARA; SOUZA; SILVA, 2018), além do aumento na incidência 

de doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis (SANTOS, 

2017), condições acentuadas ainda mais pela pandemia do novo coronavírus.  

A partir de 2013, o acesso às ações e os serviços de saúde  da população 

encarcerada fica determinado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional,  que engloba 

delegacias de polícia, cadeias públicas, penitenciárias, presídios-colônias 

agrícolas ou agroindustriais ou hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, 

os quais emergiram da avaliação dos 10 anos de aplicação do Plano Nacional 

de Saúde no Sistema Penitenciário (BRASIL, 2014); quando se constatou o 

esgotamento deste modelo e a necessidade urgente de promover a inclusão 

efetiva das Pessoas Privadas de Liberdade ao SUS, cumprindo os princípios de 

universalidade, integralidade e de equidade instituído pela Lei Orgânica da 

Saúde, Lei nº 8.080/1990 (BRASIL, 1990) e garantida como direito na 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).  Frente às denúncias e estudos 

que relataram indiferença no tratamento de mulheres encarceradas e a 

constantes negações de seus direitos (CEJIL, 2007) instituiu-se Política Nacional 

de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do 

Sistema Prisional e na Política Nacional (BRASIL, 2014). 

 

Justificativa 

Nesse contexto, as prisões femininas ainda são compostas 

majoritariamente (37,67%) por mulheres em regimes provisórios (INFOPEN, 

2018) ou seja, sem condenação, com crescimento constante e consequente 

risco de agudização para a instauração, tanto de doenças transmissíveis como 

tuberculose, hanseníase, sífilis e HIV, como de outras não transmissíveis, 

aumento da medicalização psicotrópica das mulheres e ainda a violência 

inserida no cotidiano das penitenciárias (SANTOS, 2017). De fato, tais condições 
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são constantemente denunciadas por meio de documentos que comprovam as 

reiteradas violações de direitos humanos,  apresentando um formato ineficaz de 

ressocialização com consequentes reincidências criminais, (IPEA, 2015; 

PASTORAL CARCERÁRIA, 2021; INFOPEN MULHERES, 2014; INFOPEN 

MULHERES, 2018) vulnerabilizando ainda mais as condições de vida dessas 

mulheres e suas comunidades que passam a “puxar cadeia” (PEREIRA, 2016), 

sem a pretendida reestruturação e inserção social dos sujeitos e ou diminuição 

da criminalidade (BUCHER-MALUSCHKE; SILVA; SOUZA; 2019). Mantem-se 

ainda, as prisões como a instituição prodígio para a redução da criminalidade e  

da violência urbana mesmo que em sua maioria constantemente apresentem 

violações de direitos, omissão de políticas públicas incapazes de articular  

relações  de gênero, raça, direitos  humanos,  segurança  pública,  desigualdades 

sociais e saúde e garantir direitos básicos.  

Dessa forma, buscaremos identificar através da presente revisão de 

escopo da literatura, as evidências científicas sobre o acesso à saúde de 

mulheres encarceradas, a luz dos Determinantes Sociais de Saúde, 

especialmente os distais (DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991; BUSS; FILHO; 

2007). Ainda, incluiremos outros determinantes sociais de saúde proximais como 

idade, escolaridade, renda, sexualidade, estudando a relação destes com o 

cárcere e as doenças mais prevalentes nessa população vulnerável. Diante do 

exposto, questionamos: “Quais as evidências científicas disponíveis sobre o 

acesso à saúde de mulheres em privação de liberdade e sua relação com as 

doenças mais prevalentes nessa população vulnerável?” 

 

2  OBJETIVO 

 

   Mapear as evidências científicas sobre o acesso às ações e serviços de 

saúde de mulheres em privação de liberdade e, identificar os Determinantes 

Sociais associados (raça, idade, gênero, escolaridade, renda, etc.) entre o 

cárcere e as doenças mais prevalentes nessa população vulnerável.  

 

 



 

15 
 

 
 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Delineamento do estudo 

Este estudo é uma revisão de escopo da literatura, guiada pelo PRISMA 
Extension for Scoping Reviews (PRISMA-Sc) (ANEXO 1) (TRICCO et al., 2018). 
De modo a garantir a fidedignidade dos dados e a transparência metodológica 
da presente revisão, submetemos o Protocolo da mesma para avaliação e 
obtivemos a aprovação do Registro junto ao Open Science Framework 
(OSF/Center for Open Science/USA), Register ID: osf.io/bd897; DOI: 
10.17605/OSF.IO/S96TF (ANEXO 2). Para formular o objetivo e a pergunta da 
revisão foi utilizada a estratégia PCC (ARKSEY; O’MALLEY, 2005) (P – 
Population; C – Concept; C – Context;), onde P = População (Mulheres em 
privação de liberdade), C = Conceito (Acesso às ações e serviços de saúde), C 
= Contexto (Saúde da População Vulnerável). Essa estratégia facilitou a 
estruturação do raciocínio crítico sobre o tema e a formulação da seguinte 
questão: “Quais as evidências científicas disponíveis sobre o acesso à saúde de 
mulheres em privação de liberdade e sua relação com as doenças mais 
prevalentes nessa população vulnerável?”  

3.2 Estratégia de busca  

A busca pelos estudos foi realizada de forma sistemática em 9 bases de 
dados eletrônicas: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE) via PubMed, Web of Science, Cochrane Library, EMBASE, 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), SCOPUS, 
Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), e a APA 
Psychology Information (PsycINFO). A estratégia para busca dos estudos foi 
composta por uma combinação de descritores controlados (indexadores nas 
respectivas bases de dados) e palavras-chave, segundo indicação oferecida em 
cada base de dado eletrônica. Assim, para busca dos artigos na MEDLINE, 
utilizaremos os descritores controlados do Medical Subject Headings (MeSH); os 
Entree terms para a Embase, o PsycINFO Thesaurus será consultado para a 
base PsycINFO; o CINAHL Headings será consultado na CINAHL e os DeCS-
Descritores em Ciências da Saúde na base de dados LILACS. Ressalta-se que 
não haverá restrição de data ou idioma na estratégia de busca a ser realizada. 
Buscou-se também em sites de ensaios clínicos como por exemplo: 
ClinicalTrials.gov e o WHO International Clinical Trials Registry Platform 
(ICTRP). Além das bases de dados eletrônicas citadas acima e dos sites de 
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registros, foram realizadas buscas secundárias em outras fontes diversas, tais 
como no The British Library, ProQuest Dissertations and Theses Global, and Pre-
prints for Health Sciences (medRxiv). Além disso, a lista de referências finais que 
constavam nos estudos primários foi analisada manualmente a fim de encontrar 
estudos relevantes a serem adicionados. A estratégia de busca incluiu termos-
chave, de acordo com um acrônimo pré-estabelecido PCC. Salienta-se que a 
estratégia de busca foi realizada por dois pesquisadores de modo independente 
conforme as recomendações do Joanna Briggs Institute (JBI) (PETERS et al., 
2020). Inicialmente, identificamos a existência de um índice de títulos de 
assuntos específicos em cada banco de dados (como MeSH terms, CINAHL 
Headings, Entree terms PsycINFO Thesaurus e os DeCS) e seus sinônimos 
(palavras-chave). Posteriormente, os termos da pesquisa foram combinados 
usando os operadores booleanos "AND" e "OR" (LOPES-JÚNIOR et al., 2019; 
LOPES-JÚNIOR et al., 2020). A estratégia de busca que combina os descritores 
controlados do MeSH e palavras-chave que foram usados no MEDLINE também 
foram ajustados as outras bases de dados eletrônicos conforme descrito na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Estratégia de busca 
Base  

de dados  
#1 Prisons [MeSH Terms] OR Prison [All Fields] OR Penitentiaries [All Fields] OR Penitentiary [All Fields] 
Women [MeSH Terms] OR Girls [All Fields] OR Girl [All Fields] OR Woman [All Fields] OR Women’s Groups 
[All Fields] OR Women Groups [All Fields] OR Women’s Group [All Fields] Women’s Health [MeSH Terms] OR 
Health, Women’s [All Fields] OR Womens Health [All Fields] OR Health, Womens [All Fields] OR Woman”s 
Health [All Fields] OR Health, Woman’s [All Fields] OR Incarcerated Women [All Fields]  OR Women’s Prison 
[All Fields]  OR Female Imprisonment [All Fields] OR Women Deprived Of Liberty [All Fields]))  

#2 ((Health Services Accessibility [MeSH Terms] OR Availability Of Health Services [All Fields]  OR Health 
Services Availability [All Fields] OR Accessibility Of Health Services [All Fields] OR Accessibility, Health 
Services [All Fields] OR Access To Health Services [All Fields] OR Access To Health Care [All Fields] OR 
Access To Therapy [All Fields] OR Access To Therapies [All Fields] OR Therapy, Access To [All Fields] OR 
Access To Treatment [All Fields] OR Access To Treatments [All Fields] OR Treatment, Access To [All Fields] 
OR Health Services Geographic Accessibility [All Fields] OR Program Accessibility [All Fields] OR Accessibility, 
Program [All Fields] OR Health Care Quality, Access, and Evaluation [MeSH Terms] OR Healthcare Quality, 
Access, and Evaluation [All Fields] OR Healthcare Disparities [MeSH Terms] OR Disparity, Healthcare [All 
Fields] OR Health Care Inequalities [All Fields] OR Health Care Inequality [All Fields] OR Inequalities, Health 
Care [All Fields] OR Inequality, Health Care [All Fields] OR Healthcare Disparity [All Fields] OR Healthcare 
Inequalities [All Fields] OR Healthcare Inequality [All Fields] OR Inequalities, Healthcare [All Fields] OR 
Inequality, Healthcare [All Fields] OR Disparities, Healthcare [All Fields] OR Health Care Disparities [All Fields] 
OR Disparities, Health Care [All Fields] OR Disparity, Health Care [All Fields] OR Health Care Disparity [All 
Fields] OR Health Policy [MeSH Terms] OR Health Policies [All Fields] OR Policy, Health [All Fields] OR 
Healthcare Policy [All Fields] OR Healthcare Policies [All Fields] OR Policy, Healthcare [All Fields] OR Access 
[All Fields]))  

#3 ((Vulnerable Populations [MeSH Terms] OR Population, Vulnerable [All Fields] OR Populations, Vulnerable 
[All Fields] OR Vulnerable Population [All Fields] OR Sensitive Populations [All Fields] OR Sensitive Population 
Groups OR Populations, Underserved [All Fields] OR Population, Underserved [All Fields] OR Patients, 
Underserved [All Fields] OR Patient, Underserved [All Fields] OR [All Fields] OR Vulnerability [All Fields] OR 
Vulnerabilities [All Fields] OR Vulnerable Population Health [All Fields] OR Social Determinants of Health 
[MeSH Terms] OR Health Social Determinant [All Fields] OR Health Social Determinants [All Fields]))  

#4 (#1 AND #2 AND #3) 

MEDLINE/ 
PubMed 
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Cochrane 
Library 

#1 (Prisons OR Prison OR Penitentiaries OR Penitentiary Women OR Girls OR Girl OR Woman OR Women’s 
Groups OR Women Groups OR Women’s Group Women’s Health OR Health, Women’s OR Womens 
Health OR Health, Womens OR Woman”s Health OR Health, Woman’s OR Incarcerated Women OR Women’s 
Prison OR Female Imprisonment OR Women Deprived Of Liberty) 

#2 (Health Services Accessibility OR Availability Of Health Services OR Health Services Availability OR 
Accessibility Of Health Services OR Accessibility, Health Services OR Access To Health Services OR 
Access To Health Care OR Access To Therapy OR Access To Therapies OR Therapy, Access To OR 
Access To Treatment OR Access To Treatments OR Treatment, Access To OR Health Services Geographic 
Accessibility OR Program Accessibility OR Accessibility, Program OR Health Care Quality, Access, and 
Evaluation OR Healthcare Quality, Access, and Evaluation OR Healthcare Disparities OR Disparity, Healthcare 
OR Health Care Inequalities OR Health Care Inequality OR Inequalities, Health Care OR Inequality, Health 
Care OR Healthcare Disparity OR Healthcare Inequalities OR Healthcare Inequality OR Inequalities, 
Healthcare OR Inequality, Healthcare OR Disparities, Healthcare OR Health Care Disparities OR Disparities, 
Health Care OR Disparity, Health Care OR Health Care Disparity OR Health Policy  OR Health Policies OR 
Policy, Health OR Healthcare Policy OR Healthcare Policies OR Policy, Healthcare OR Access) 

#3 (Vulnerable Populations OR Population, Vulnerable OR Populations, Vulnerable OR Vulnerable Population 
OR Sensitive Populations OR Sensitive Population Groups OR Populations, Underserved OR Population, 
Underserved OR Patients, Underserved OR Patient, Underserved OR Vulnerability OR Vulnerabilities OR 
Vulnerable Population Health OR Social Determinants of Health OR Health Social Determinant OR 
Health Social Determinants) 

#4 (#1 AND #2 AND #3) 

EMBASE #1 (prisoner (Emtree) OR incarcerated offender (All Fields) OR incarcerated offenders (All Fields)  OR 
incarcerated population (All Fields) OR inmate (All Fields) OR inmates (All Fields) OR prisoners (All Fields) OR 
correctional facility (Emtree) OR correctional facilities (All Fields) OR correctional institution (All Fields) OR gaol 
(All Fields) OR jail (All Fields) OR jails (All Fields) OR penal facilities (All Fields) OR penal institution (All Fields) 
OR penitentiary (All Fields) OR prison (All Fields) OR prisons (All Fields) OR imprisonment (Emtree) OR prison 
confinement (All Fields) OR incarceration (Emtree) OR female  (Emtree) OR woman (All Fields) OR women 
(All Fields) OR womens health (All Fields)) 

#2 (health care access (Emtree) OR access to health care (All Fields) OR health services accessibility (All 
Fields) OR healthcare access (All Fields) OR health care utilization (Emtree) OR health care use (All Fields) 
OR health care utilisation (All Fields) OR health resource utilization (All Fields)  OR health service use (All 
Fields) OR health service utilization (All Fields)  OR health service utilization (All Fields) OR health service 
utilization pattern (All Fields) OR health services use (All Fields) OR health services utilisation (All Fields) OR 
health services utilization (All Fields) OR healthcare use (All Fields) OR healthcare utilisation (All Fields) OR 
healthcare utilization (All Fields) OR utilization, health care (All Fields) OR health care disparity (Emtree) OR 
health care disparities (All Fields) OR healthcare disparities (All Fields) OR healthcare disparity (All Fields)  OR 
health care policy (Emtree)  OR health care reform (All Fields) OR health policy (All Fields) OR healthcare 
policy (All Fields) OR healthcare reform (All Fields) OR patient protection and affordable care act (All Fields) 
OR policy, health care (All Fields)) 

#3 (vulnerable population (Emtree) OR vulnerable people (All Fields) OR vulnerable person (All Fields) OR 
vulnerable populations (All Fields) OR social determinants of health (Emtree) OR social determinant (All Fields) 
OR social determinants (All Fields) OR social determining factor (All Fields) OR social factors determining 
health (All Fields) OR social health determinant (All Fields)) 

#4 (#1 AND #2 AND #3) 

Web of 
Science 

#1 ALL=(Prisons OR Prison OR Penitentiaries OR Penitentiary Women OR Girls OR Girl OR Woman OR 
Women Groups OR Women Health OR Health, Women OR Incarcerated Women OR Female 
Imprisonment OR Women Deprived of Liberty) 

#2 ALL=(Health Services Accessibility OR Access To Health Care OR Access To Therapies OR Access To 
Treatment OR Health Services Geographic Accessibility OR Healthcare Quality, Access, and Evaluation OR 
Healthcare Disparities OR Healthcare Inequalities OR Health Policy OR Healthcare Policy OR Access) 

#3 ALL=(Vulnerable Populations OR Populations, Vulnerable OR Sensitive Population Groups OR 
Vulnerabilities OR Vulnerable Population Health OR Social Determinants of Health) 
 
#4 (#1 AND #2 AND #3) 
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Scopus #1 Prisons OR Prison OR Penitentiaries OR Penitentiary Women OR Girls OR Girl OR Woman OR Women 
Groups OR Women Health OR Health, Women OR Incarcerated Women OR Female Imprisonment OR 
Women Deprived of Liberty 

#2 Health Services Accessibility OR Access To Health Care OR Access To Therapies OR Access To 
Treatment OR Health Services Geographic Accessibility OR Healthcare Quality, Access, and Evaluation OR 
Healthcare Disparities OR Healthcare Inequalities OR Health Policy OR Healthcare Policy OR Access 

#3 Vulnerable Populations OR Populations, Vulnerable OR Sensitive Population Groups OR Vulnerabilities OR 
Vulnerable Population Health OR Social Determinants of Health  

#4 (#1 AND #2 AND #3) 
 

APA 
PsycINFO 

 
#1 (Prisons (APA Thesaurus headings) OR Penitentiaries (All Fields)) 

# 2 ((Human Females(APA Thesaurus headings) OR Females (Human) (All Fields) OR Girls (All Fields) OR 
Women (All Fields)) 

#3 (Public Health Services (APA Thesaurus headings) OR Access (All Fields) OR Health services (All Fields) 
OR Healthcare Disparities (All Fields) OR Health Policy (All Fields) OR Healthcare Inequalities (All Fields)) 

#4 (Vulnerable Populations (All Fields) OR Social Determinants of Health (All Fields) OR Health Social 
Determinants (All Fields)) 

#5 (#1 AND #2 AND #3) 
 

CINAHL #1 (Prisoners (CINAHL Subject Headings) OR Prisions (All Fields) OR Correctional Facilities (CINAHL Subject 
Headings) OR Women's Health (CINAHL Subject Headings) OR Women (CINAHL Subject Headings)) 

#2 (Health Services Accessibility (CINAHL Subject Headings) OR Healthcare Disparities (CINAHL Subject 
Headings) OR Health Policy (CINAHL Subject Headings)) 

#3 (Special Populations (CINAHL Subject Headings) OR Vulnerable Populations (All Fields) OR Populations, 
Vulnerable (All Fields) OR Vulnerability (CINAHL Subject Headings) OR Social Determinants of Health 
(CINAHL Subject Headings)) 

#4 (#1 AND #2 AND #3) 
 

LILACS #1 Prisões (DeCs)  OR Prisons (DeCs)  OR Prisiones (DeCs)  OR Prisons (DeCs)  OR Mulheres (DeCs)  OR 
Women (DeCs)  OR Mujeres (DeCs)  OR Femmes (DeCs) OR Saúde da Mulher (DeCs) OR Women's Health 
(DeCs)  OR Salud de la Mujer (DeCs)  OR Santé des Femmes (DeCs)   
 
#2 Acesso aos Serviços de Saúde (DeCs)  OR Health Services Accessibility (DeCs)  OR Accesibilidad a los 
Servicios de Salud (DeCs)  OR Accessibilité des Services de Santé (DeCs) OR Qualidade, Acesso e Avaliação 
da Assistência à Saúde (DeCs)  OR Health Care Quality, Access, and Evaluation (DeCs)  OR Calidad, Acceso 
y Evaluación de la Atención de Salud (DeCs)  OR Qualité, Accès, Évaluation des Soins de Santé (DeCs) OR 
Assistência à Saúde (DeCs)  OR Delivery of Health Care (DeCs)  OR Prestación de Atención de Salud (DeCs)  
OR Prestations des Soins de Santé (DeCs)  OR Disparidades em Assistência à Saúde (DeCs)  OR Healthcare 
Disparities (DeCs)  OR Disparidades en Atención de Salud (DeCs)  OR Disparités d'accès aux Soins (DeCs)  
OR Políticas de Saúde (DeCs)  OR Health Policy (DeCs)  OR Política de Salud (DeCs)  OR Politique de 
Santé(DeCs)   
 
#3 População Vulnerável  (DeCs)  OR Vulnerable Populations (DeCs)  OR Poblaciones Vulnerables (DeCs)  
OR Populations Vulnérables (DeCs)  OR Determinantes Sociais da Saúde (DeCs)  OR Social Determinants of 
Health (DeCs)   OR Determinantes Sociales de la Salud (DeCs)  OR Déterminants Sociaux de la Santé (DeCs)   

 
Os operadores booleanos AND e OR foram utilizados para obter 

combinações restritiva e aditiva, respectivamente. Ademais, a busca foi realizada 

utilizando-se os descritores identificados e com sentido ampliado, sem o uso dos 

filtros das bases de dados para preservar amostras significativas e garantir 

menor risco de perdas. Salienta-se que nesta fase de estratégia de busca 
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utilizamos o gerenciador de referências EndNote™ para armazenar, organizar e 

excluir duplicatas, a fim de assegurar uma busca sistemática, compreensiva e 

manejável.  

 

3.3 Critérios de seleção dos estudos 

Uma síntese dos critérios de inclusão e de exclusão da revisão de escopo 
é apresentada na Tabela 2 em consonância como o acrônimo PCC.  

Tabela 2. Critérios de Inclusão e de Exclusão  
PCC Acronym Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

P – População 
Mulheres em privação de 

liberdade 

Homens privados de liberdade; 
Adolescentes e jovens que 

cumpram medida socioeducativa 

C- Contexto Acesso às ações e serviços 
de saúde 

 

- 
 

C – Conceito Saúde da População 
Vulnerável 

- 

 
A seleção dos estudos também foi realizada por dois revisores de maneira 

independente e às cegas. Após essa seleção, um terceiro revisor foi responsável 
por analisar e decidir sobre a inclusão ou exclusão de cada artigo, 
principalmente, em relação àqueles contendo decisão conflitante. Nesta etapa 
de inclusão e exclusão dos artigos para comporem a amostra final utilizou-se o 
aplicativo Rayyan™, desenvolvido pelo Qatar Computing Research Institute 
(OUZZANI et al., 2016) como uma ferramenta auxiliar no arquivamento, 
organização e seleção dos artigos. 

 

3.4 Extração dos dados 

Primeiramente, a triagem dos estudos foi baseada nas informações 
contidas em seus títulos e resumos e foi realizada pelos mesmos dois 
pesquisadores de forma independente. Quando os revisores discordaram, o 
artigo foi reavaliado e, se a discordância persistisse, um terceiro revisor tomou a 
decisão final. A extração das evidências foi realizada por meio de um formulário 
adaptado de estudos prévios publicados (LOPES-JÚNIOR et al., 2016; LOPES-
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JÚNIOR et al., 2018; LOPES-JÚNIOR et al., 2020; PETERS et al., 2021), 
contendo as seguintes informações: título, ano de publicação, autores, nome do 
periódico, país, objetivo, método, principais evidências, conclusões, limitações e 
recomendações, conforme recomendado pelo Joanna Briggs Institute (PAGE et 
al., 2020). Nesta etapa, os mesmos três revisores realizaram a extração de 
dados de forma independente. 

3.5 Avaliação metodológica dos estudos incluídos 

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos foi definida como um 
processo essencial para estabelecer a validade interna, verificando os possíveis 
vieses e a confiabilidade das evidências identificadas. Para a classificação dos 
estudos selecionados, utilizamos a hierarquização das evidências (FINEOUT-
OVERHOLT et al., 2010). A escolha dessa classificação foi pelo fato da mesma 
ser amplamente difundida e utilizada na área da saúde no intuito de classificar 
as evidências científicas para revisões de escopo. Tal classificação é dividida em 
sete níveis hierárquicos conforme descritos no Quadro 1. 

Nível  
de 

Evidência 

Tipo de Estudo 

I Evidência proveniente de revisões sistemáticas ou meta-análises de ensaios clínicos controlados 
randomizados (ECCR) 

II Evidência derivada de ensaio clínico controlado randomizado (ECCR) bem delineado 

III Evidência obtida de ensaio clínico controlado bem delineado sem randomização (quase-
experimentos) 

IV Evidência proveniente de estudo caso-controle, estudo de coorte, estudo transversal bem 
delineado 

V Estudo proveniente de revisão sistemática de estudos qualitativos e descritivos 

VI Evidência derivada de um único estudo descritivo ou qualitativo 

VII Evidência oriunda da opinião de autoridades e/ou relatórios de comitês de especialistas 

Quadro 1. Classificação da hierarquia das evidências.  

 

A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada por dois revisores 
independentes, utilizando o instrumento JBI Critical Appraisal Checklist for 
Studies Reporting Prevalence Data (MUNN et al., 2015). 
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3.6 Análise dos dados  

Os dados foram analisados de forma descritiva e mapeados conforme os 
desfechos pré-estabelecidos e em consonância com a pergunta norteadora. 
Após a análise das evidências, as informações obtidas foram sumarizadas e 
apresentadas por meio de tabelas e quadros, a fim de mapear as produções 
científicas referentes ao acesso às ações e serviços de saúde de mulheres em 
privação de liberdade e, identificar os Determinantes Sociais associados entre o 
cárcere e as doenças mais prevalentes nessa população vulnerável. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Seleção dos Estudos 

Identificamos inicialmente, 10.505 estudos nas  oito bases de dados, além 

de outros dois estudos em sites de registros de ensaios. Já nas fontes adicionais 

3491 estudos foram rastreados. Dentre os estudos recuperados nas oito bases 

de dados, 916 estavam duplicados e foram removidos via EndNote™. 

Prosseguiram para a fase de seleção 9.589 artigos, respeitando-se os critérios 

de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, os quais foram manejados 

pelo aplicativo Rayyan™. Foram excluídos 9.526 artigos pela leitura do título e 

do resumo. Assim, 63 estudos passaram para a fase de elegibilidade, ou seja, 

leitura exaustiva dos textos na íntegra. Dos 63 potencialmente elegíveis, 40 

foram excluídos após leitura na íntegra, pois, apresentavam ou a “população”ou 

“conceito”, ou o “contexto” inadequado para responder a pergunta de pesquisa. 

Dessa forma, 23 estudos atenderam todos os critérios de inclusão sendo 

selecionados e analisados (Figura 1).  

4.2 Caracterização dos estudos  

O Quadro 2 apresenta em ordem cronológica de publicação a 

caracterização dos estudos incluídos na presente revisão de escopo.  
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                                                                                                                           Figura 1. Fluxograma PRISMA para seleção dos estudos. 

Registros identificados de*: 
Base de Dados (n = 10.505) 

- Web of Science (n = 7855) 
- MEDLINE/PubMed (n = 1145) 
- CINAHL (n = 1120) 
- EMBASE (n = 351) 
- Cochrane Library (n = 0) 
- LILACS (n = 25) 
- PsycINFO (n = 7) 
- SCOPUS (n = 2) 
Registros (n = 2) 
- WHO (ICTRP) (n =0) 
-  ClinicalTrials.gov (n =2) 
 

Registros removidos antes da 
seleção: 
Registros duplicados removidos 
(n = 916) 
Registros marcados como 
inelegíveis por ferramentas de 
automação (n = 0) 
Registros removidos por outros 
motivos (n = 0) 

Registros selecionados  
(n = 9589) 

Registros excluídos  
(n = 9526) por título e resumo 

Registros recuperados (n = 63) 
Registros não recuperados (n = 00) 
 

 

Registros avaliados para 
elegibilidade 
(n = 63) Registros excluídos: 

 (n =40) 
- Razão 1 (n = 2 ) população errada 
- Razão 2 (n = 8) conceito errado 
- Razão 3 (n = 25) contexto errado  
- Razão 4 (n = 3) conceito e 
contexto errado 

Registros identificados de: 
Fontes adicionais (n = 3491) 

Websites and Organizations (n = 3491) 
- ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT)™ (n = 3177) 
- medRxiv.org - preprint server for Health Sciences (n = 171) 
- The British Library (n = 143) 
Pesquisa nas citações dos estudos incluídos (n = 0) 
 

Registros avaliados para 
elegibilidade 
(n = 3491) 

Registros excluídos: 
- não estavam relacionados com 
a questão da pesquisa (n =3491) 

 

Estudos incluídos na revisão 
(n = 23) 
Registros de estudos incluídos 
(n = 00) 

Identificação de estudos por meio das bases de dados e registros Identificação de estudos por outros métodos 

Id
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Registros buscados para 
recuperação (n = 3491) 

Registros não recuperados  
(n = 0) 
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Quadro 2. Caracterização dos estudos incluídos na revisão de escopo. Vitória-ES, 2021. 

Autores/ 
Ano/ 
País 

Desenho 
do Estudo 

Objetivo Amostra 
e Seguimento 

Desfechos Instrumentos Principais Resultados Nível 
de 

Evidência 
Kim, 2003 

EUA 
Revisão 
narrativa 

Revisar as questões 
relativas às mulheres 

encarceradas nos 
Estados Unidos, e 
identificar formas 

para melhorar o seu 
estado de saúde 

Amostra: N/A 
 

Seguimento: N/A 

N/A N/A As questões das mulheres encarceradas precisam ser vistas 
dentro de um contexto comunitário mais amplo, porque o 

abuso de substâncias, a infecção pelo HIV, os problemas de 
violência e as condições socioeconômicas desfavorecidas 
estão intimamente interligados. Portanto, a colaboração 

entre os prestadores de cuidados de saúde correcionais e 
comunitários e outros serviços sociais é crítica para melhorar 

as condições de saúde e de vida das presidiárias 

VII 

Mendoza 
et al. 2010 

 
México 

Transversal Documentar as 
barreiras para o 
tratamento da 

dependência de 
mulheres encarceradas 

Amostra: 213 
mulheres presas 

usuárias de álcool 
e drogas 

 
Seguimento: N/A 

Barreiras para o 
tratamento da 

dependência de 
mulheres na 

prisão 

Entrevista 
semiestruturada/ 
Questionário de 

Allen 
sobre Barreiras ao 

Tratamento 

52,6% (n = 112) das mulheres presas mencionaram algum 
tipo de barreira ao tratamento da dependência. 29,1% (n = 
62) dessas mulheres mencionou algum tipo de barreira ao 
tratamento para o consumo de álcool. 44,1% (n = 94) deles 
mencionaram algum tipo de barreira ao tratamento para o 
uso de drogas. 39,2% (n = 44) mencionaram algum tipo de 
barreira ao tratamento devido aos dois tipos de consumo 

IV 

Nijhawan 
et al. 2010 

 
EUA 

Transversal Determinar as 
necessidades de saúde 

preventivas de 
mulheres encarceradas 

nas áreas de 
rastreamento de câncer 

cervical e de mama, 
rastreamento de 

infecções sexualmente 
transmissíveis (IST), -

rastreamento de 
hepatite e vacinação e 
cessação do tabagismo 

Amostra: 213 
 
 

Seguimento:  
1 mês 

Rastreamento de 
câncer cervical e 

de mama, 
rastreamento de 

ISTs, 
rastreamento de 

hepatite e 
vacinação e 
cessação do 
tabagismo 

Entrevista 
semiestruturada 

67% relataram ter feito um esfregaço de Papanicolou (Pap) 
no ano anterior, o preditor mais forte foi ter feito um 

esfregaço de Pap enquanto estava encarcerado. Das 
presidiárias > 40 anos, 58% relataram ter feito mamografia 

nos últimos 2 anos. A maioria (88%) relatou testes para ISTs 
no passado, e 39% desejaram testes durante o 

encarceramento atual. Quanto à hepatite C, 70% já haviam 
sido testados anteriormente e 37% daqueles relataram teste 
positivo. Os hispânicos tinham menos probabilidade do que 
os brancos de fazerem o teste de hepatite C (OR=0,1). Mais 
da metade (54%) das mulheres que relataram teste positivo 
para hepatite C também relataram ter completado a série de 
vacinas contra hepatite A e B. Entre os fumantes (80% de 

todos os participantes da pesquisa), 61% estavam 
interessados em parar. Aqueles que haviam sido presos 

várias vezes tinham menos probabilidade de querer parar de 
fumar (OR= 0,1) 

IV 

Ferszt, 
Clarke; 
2012 

 

Transversal Examinar as práticas 
de saúde de gestantes 
em presídios estaduais 

Amostra: guardas 
de 19 prisões 

femininas 
estaduais 

Práticas de saúde 
em gestantes em 

presídios 
estaduais 

Questionário com 
62 perguntas de 

múltipla escolha e 
quatro abertas 

Atendimento abaixo do padrão que mulheres encarceradas 
grávidas recebem em unidades correcionais. 

Recomendações nutricionais para uma gravidez saudável 
não atendidas; descanso comprometido e não há beliches 

IV 



 

24 
 

 
 

EUA  
Seguimento:  

4 meses 

mais baixas. O apoio psicossocial e a educação são 
mínimos. O uso de dispositivos de retenção, continua como 

uma questão de procedimento em muitas instalações, 
mesmo durante o trabalho de parto e o parto 

Harner et 
al. 2015 

 
EUA 

Transversal Estimar a prevalência 
de transtorno de 

estresse pós-
traumático (TEPT) em 

mulheres encarceradas 
em uma prisão de 

segurança máxima, 
bem como as 

comorbidades físicas e 
mentais associadas ao 
TEPT nessas mulheres 

Amostra: 387 
mulheres  

encarceradas 
condenadas a 
uma prisão de 

segurança 
máxima 

 
Seguimento: N/A 

Prevalência de 
TEPT e 

comobirdades 
físicas e mentais 
associadas ao 

TEPT 

Questionário 
Prison Health 
Survey (PHS)/ 

escala de 
diagnóstico de 
estresse pós-

traumático PDS 

Quase metade (44%) da amostra preencheu os critérios 
diagnósticos para TEPT. Mulheres com sintomas moderados 

a graves de TEPT eram mais propensas a relatar várias 
condições de comorbidades físicas e mentais do que 

mulheres sem TEPT 

IV 

Mollard; 
Hudson, 

2015 
 

EUA 

Revisão 
narrativa 

Discutir como a 
exposição ao trauma 

contribui para a doença 
mental em mulheres 

encarceradas por meio 
de abuso, fatores 

socioeconômicos e do 
ambiente prisional 

 

Amostra: N/A 
 

Seguimento: N/A 

N/A N/A Os autores recomendam um modelo de cuidado informado 
sobre o trauma denominado “os 4 Es” que pode orientar os 

enfermeiros na preparação de um ambiente correcional 
informado sobre o trauma e discutir a importância da 

mudança de política liderada pelos enfermeiros na busca de 
alternativas ao encarceramento para mulheres com doença 

mental 

VII 

Ventura et 
al. 2015 

 
 

Brasil 

Pesquisa 
Documental 
Qualitativa 

Analisar as conexões 
entre saúde, direitos, 
legislação e políticas 
públicas a partir da 

pesquisa acerca das 
garantias legais das 

mulheres e seus filhos 
que vivem no cárcere 

Amostra: N/A 
 

Seguimento: N/A 

N/A Identificar a 
produção dos 
Legislativos 

Federal e dos 
estados do Mato 
Grosso, Paraná, 

Rio Grande do Sul 
e São Paulo, que 
têm competência 

em matéria 
penitenciária e de 

saúde 

Foram identificadas 33 normas legais, com pontos de 
tensão, como a possibilidade de prisão domiciliar e as 

disparidades quanto a prazos e condições de permanência 
das crianças no sistema penitenciário. A garantia legal 
constitucional do direito à amamentação é refletida nas 
regulamentações identificadas. Porém, constatam-se 

ausências de outros aspectos relativos à maternidade na 
prisão, que se traduzem em dupla penalidade às mulheres, 

arbitrariamente estendida aos seus filhos 

VI 
 

Alves et al. 
2016 

 
 

Brasil 

Transversal Investigar as condições 
de vida e de saúde de 
mulheres em cárcere 

privado em uma 
unidade prisional e a 

relação do consumo de 

Amostra: 37 
mulheres que se 
encontravam em 

regime de 
privação de 
liberdade 

Conhecer as 
condições de vida 

e de saúde de 
mulheres em 

cárcere privado 
em uma unidade 

Entrevistas  
 

O estudo revelou existência de inúmeros problemas que 
afetam intimamente as condições de vida e de saúde de 
mulheres em cárcere privado em uma unidade prisional e  

 evidenciou altos índices de consumo de 
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas entre 

as mulheres e o impacto na saúde das 

IV 
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drogas com as 
condições de saúde 

 
Seguimento:  

1 mês 

prisional e a 
relação do 

consumo de 
drogas com as 
condições de 

saúde 

detentas 

Leal et al. 
2016 

 
 

Brasil 

Estudo de 
série de casos 

Traçar o perfil da 
população feminina 

encarcerada que vive 
com seus filhos em 
unidades prisionais 

femininas e as 
condições e as práticas 
relacionadas à atenção 
à gestação e ao parto 

durante o 
encarceramento 

Amostra: 241 
mães de menores 

de um ano que 
pariram após 

estarem detidas 
 

Seguimento:  
1 ano e 5 meses 

Perfil da 
população 
feminina 

encarcerada que 
vive com seus 

filhos em 
unidades 

prisionais de 24 
estados do país e 
as condições e as 

práticas 
relacionadas à 

atenção à 
gestação e ao 
parto durante o 
encarceramento 

- Entrevistas 
estruturadas com 
as gestantes e as 

mães nas 
unidades 
prisionais; 

- Coleta de dados 
do prontuário 
hospitalar da 
puérpera e do 
recém-nascido 
por ocasião do 

parto; 
- Entrevista com 
gestores locais 

sobre a estrutura 
da unidade 
prisional e  

- Fotografias dos 
cartões de pré-

natal das 
gestantes/ mães e 
da caderneta de 
saúde da criança 

 

Foi evidenciado as precárias condições sociais das mães 
que pariram nas prisões. Entre outros fatores, a precária 

assistência pré-natal, o uso de algemas durante o trabalho 
de parto e parto, bem como o relato de violência e a péssima 
avaliação do atendimento recebido, denotam que o serviço 
de saúde não tem funcionado como barreira protetora e de 

garantia dos direitos desse grupo populacional 

 
VI 

Liawu et al. 
2016 

 
Canadá 

Transversal Descrever as taxas de 
gravidez indesejada e 

uso de 
anticoncepcionais para 
mulheres encarceradas 

em Ontário 

Amostra: 85 
Mulheres em uma 

unidade 
correcional 
provincial 

em Ontário. 
 

Seguimento:  
1 ano 

Gravidez 
indesejada e uso 

de 
anticoncepcionais 

para mulheres 
encarceradas 

London Measure 
of Unintended 

Pregnancy 

Dos 85 participantes, 82% estiveram grávidas e, dessas 
mulheres, 77% tiveram uma gravidez indesejada e 57% 
relataram ter feito um aborto terapêutico. Em relação à 

gravidez mais recente, 72% das mulheres classificaram sua 
intenção de gravidez como não planejada ou ambivalente. 

Das mulheres que estavam em risco de gravidez indesejada 
antes do encarceramento, 80% não estavam usando uma 

forma confiável de contracepção 

IV 

Mahaffeyet 
al. 2016 

Revisão 
sistemática  

Identificar os 
determinantes 

Amostra: 19 
artigos elegíveis 

- Fatores 
psicossociais que 

Não utilizou 
ferramentas para 

Fatores psicossociais foram identificados em cada nível, tais 
como: problemas de saúde mental (individual); 
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EUA 

psicossociais da saúde 
e da utilização de 

serviços entre 
mulheres negras 

encarceradas 

 
Seguimento: N/A 

afetam a saúde 
das mulheres 

negras 
encarceradas 
- Utilização de 

serviços de saúde 
entre mulheres 

negras 
encarceradas 

avaliar o risco de 
viés 

comportamento sexual (interpessoal); e relacionamentos 
disfuncionais / negativos (comunidade). Os fatores que 

formam uma relação dinâmica e que influencia a saúde e a 
utilização dos serviços das mulheres negras não se 

mostraram independentes 

Ananos; 
Garcia, 
2017 

 
Espanha 

Estudo 
descritivo 

Analisar as diferentes 
condições de vida e 

realidades das 
mulheres em um 
contexto punitivo 

Amostra: 538 
mulheres 

prisioneiras 
 

Seguimento: N/A 

Condições de vida 
e realidades de 

mulheres em um 
contexto punitivo 

Questionários 
semi-estruturados 

Diferentes fatores influenciam o desenvolvimento humano ou 
condicionam a vulnerabilidade dessa população. A maioria 

das mulheres estudadas (82,2%) tinha entre 25 e 49 anos. A 
etnia cigana está presente em um percentual de 21,4%. Em 
relação à maternidade, 79,4% das pesquisadas tinha filhos. 
37,5% dos entrevistados afirmaram que ser solteiras. Em 
relação ao perfil criminoso dos participantes são: “contra a 

saúde pública” (46,7%), associado fundamentalmente a 
tráfico de drogas, com mulheres atuando como mensageiras 
ou  e detidas em aeroportos e "contra bens" (roubos e furtos, 

em qualquer de suas modalidades, foram os crimes 
principais de 31,1% dos participantes). Especificamente, a 

dimensão mental dessas mulheres indicou sintomas de 
ansiedade e depressão em 63,2% das participantes; Da 

mesma forma, os casos de tentativas de suicídio (29,3%), 
lesões autoprovocadas (27,9%) e transtornos alimentares 

(28,6%) foram significativos 

VI 

Santos et 
al. 2017 

 
Brasil 

Qualitativo Identificar os fatores 
relacionados à saúde 

mental de mulheres em 
um presídio do Estado 

do Rio de Janeiro 

Amostra: 40 
mulheres privadas 

de liberdade 
 

Seguimento:  
3 meses 

Fatores 
relacionados à 
saúde mental 

Entrevista Os fatores que afetam a saúde mental das mulheres 
privadas de liberdade foram: ansiedade, estresse, 

depressão, alteração do padrão de sono, uso indevido de 
medicação psicotrópica, abstinência sexual, interrupção das 

relações familiares, além das precárias condições de 
confinamento 
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Domingues 
et al. 2017 

 
Brasil 

Transversal  Estimar a prevalência 
de infecção de sífilis e 

HIV na gravidez, 
transmissão vertical de 
sífilis  e incidência de 
sífilis congênita em 
filhos de mulheres 

encarceradas no Brasil 
- Comparar as taxas 

com aquelas 
observadas em 
gestantes não 

encarceradas e 
verificar os fatores 

maternos associados à 
sífilis gestacional em 

mulheres encarceradas 
e não encarceradas 

Amostra:  241 
mulheres  em 33 

unidades 
prisionais em 24 

estados, 
excluindo os 
estados de 

Tocantins e Acre 
 

Seguimento: N/A 

Incidência de 
sífilis, HIV na 

gravidez e 
transmissão 

vertical de sifíls e 
de  sífilis 
congênita 

Inquérito As mulheres encarceradas mostraram uma prevalência mais 
alta de sífilis e de infecção pelo HIV durante a gravidez, pior 
qualidade de atendimento pré-natal e níveis mais elevados 
de vulnerabilidade social, quando comparadas às mulheres 

não encarceradas 

IV 

Sufrin et al. 
2017 

 
EUA 

Opinião de 
Especialistas 

Analisar as evidências 
de uma necessidade 

não atendida de 
planejamento familiar 

no ambiente de 
instituições 

correcionais e as 
implicações da política 

para expandir os 
serviços 

Amostra: Quatro 
programas 

modelo nos EUA 
com 

anticoncepcionais 
no local 

 

Amostra: N/A 
 

Seguimento: N/A 

N/A Administradores, provedores, defensores e legisladores de 
instituições correcionais de saúde devem promover políticas 

que aconselhem mulheres sobre planejamento familiar e 
disponibilizem uma variedade de métodos anticoncepcionais 

antes da liberação, permanecendo sensíveis à pressão 
potencial que essas mulheres podem sentir para usar o 

controle de natalidade neste ambiente 

VII 

Graça et 
al. 2018 

 
Brasil 

Qualitativa Conhecer como se dá 
o acesso aos serviços 

de saúde pelas 
reeducandas de uma 

cadeia pública 

Amostra: 15 
mulheres privadas 

de liberdade de 
uma cadeia 

pública. 
Seguimento:  

1 mês 

Acesso aos 
serviços de saúde 

pelas 
reeducandas de 

uma cadeia 
pública 

 

Entrevista 
semiestruturada 

 

O descontentamento com os serviços oferecidos foi 
evidenciado, principalmente, devido a ausência dos recursos 

humanos e materiais necessários para o atendimento em 
saúde no cárcere. O encaminhamento para serviços 

municipais é realizado apenas em situações de 
urgência/emergência, sendo executado através de escolta 

que, muitas vezes, é limitada em decorrência do baixo 
contingente de profissionais  

 
 

VI 

Lôbo et al 
2019 

 
Brasil 

Qualitativa Identificar e analisar 
ações de prevenção e 

enfrentamento das 
IST/AIDS em mulheres 
encarceradasconsidera

Amostra: 15 
mulheres 

encarceradas, 
cumprindo pena 
ou aguardando 

julgamento e que 

Ações de 
prevenção e 

enfrentamento às 
IST/AIDS 

vivenciadas por 
mulheres em 

Entrevista 
narrativa aberta 

As ações de prevenção e enfrentamento das IST/AIDS em 
mulheres encarceradas estão relacionadas as suas 

condutas sexuais (uso de preservativos), a aquisição de 
conhecimento quanto a saúde sexual, reprodutiva e 

IST/AIDS e a oferta de materiais (preservativos) e serviços 
(consultas e realização de exames) proporcionados pelo 
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ndoas dimensões de 
vulnerabilidade 

autodeclarassem 
praticar ou terem 

praticado relações 
sexuais em visitas 
íntimas internas 

ou externas 
 

Seguimento: 10 
meses 

situação de 
cárcere 

 

serviço público de saúde das unidades de saúde e pelo 
Programa de Saúde Prisional 

Dyer et al. 
2019 

 
EUA 

Transversal Determinar se o 
encarceramento em 
massa de negros na 

Louisiana está 
associado a resultados 
adversos de parto entre 

mulheres negras 

Amostra: 23.954 
nascimentos 
ocorridos em 

2014 de mulheres 
negras não 
hispânicas 

Adversidades de 
parto entre 

mulheres negras 

Registros de 
nascimento 

emitidos para 
mulheres negras 
não hispânicas 

Houve um risco significativo 3% maior de parto prematuro 
entre mulheres negras associado ao aumento da amplitude 
interquartil na prevalência de encarceramento de negros, 

independente de outros fatores. O ajuste para a prevalência 
de crimes-índice não alterou substancialmente os resultados 

dos modelos 

IV 

Moore et 
al. 2019 

 
EUA 

Descritivo - Avaliar as atitudes 
das mulheres e o 

conhecimento sobre o 
HPV e a vacina contra 

o HPV 
- Avaliar a 

aceitabilidade de 
receber a vacina contra 

o HPV na prisão 
- Identificar as barreiras 

percebidas pelas 
mulheres para a 

vacinação na prisão 
- Descrever as taxas de 

vacinação contra o 
HPV relatadas pelas 

mulheres 

Amostra: 97 
mulheres 

 
Seguimento: N/A 

Aceitabilidade da 
vacina contra o 
HPV na prisão 

entre uma 
população com 

alto risco de 
doenças 

associadas ao 
HPV 

Questionário/ 
escala do tipo 

Likert de 5 pontos 

A maioria dos participantes relatou que não recebeu a 
vacina contra o HPV, mas, teve atitudes positivas em 
relação a ela e estaria disposto a tomá-la na prisão 

VI 

Terças et 
al. 2019 

 
 

Brasil 

Qualitativa Conhecer e refletir 
sobre a percepção do 

processo saúde-
doença a partir do 
ponto de vista de 

reeducandas 

Amostra: 57 
mulheres 

condenadas ou 
em regime 
provisório 

Seguimento:  
1 mês 

Percepção do 
processo saúde-

doença  

Entrevista 
semiestruturada 

 

Os relatos expressaram significados diversificados de saúde 
para essa população, desde conceitos reduzidos à outros 

mais amplos, correspondendo à ausência de doenças, 
acesso aos profissionais de saúde e medicamentos, 

autocuidado, possibilidade de exercerem atividades laborais 
e liberdade 
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Timko et 
al. 2019 

 
EUA 

Ensaio Clínico 
Randomizado 

Descrever os fatores 
de predisposição da 
amostra (idade, raça, 

vitimização), 
habilitação (seguro 

saúde) e necessidade 
(problemas médicos 

relatados, uso de 
substâncias e 

problemas de saúde 
mental) e examinar as 
associações desses 

fatores com a utilização 
de serviços pré-

reclusão 

Amostra: 168 
mulheres na 

prisão  
 

Seguimento: N/A 

Predisposição, 
habilitação e 
necessidades 

médicas e 
associação deste 
com a utilização 
de serviços pré-

reclusão 

Modelo 
Comportamental 
para Populações 

Vulneráveis 

Os participantes relataram uma utilização considerável dos 
serviços de saúde. As mulheres presas com transtornos por 

uso de álcool nesta coorte relataram uma utilização 
considerável de serviços de saúde. Apenas nos 3 meses 
anteriores ao encarceramento, quase dois terços tiveram 

pelo menos uma consulta médica de emergência, cerca de 
um quinto teve pelo menos uma consulta médica e / ou 

psiquiátrica hospitalização, e cerca de um quinto tinha visto 
um conselheiro ambulatorial para problemas de álcool e / ou 

drogas. Mulheres mais jovens, negras e sem seguro 
utilizaram menos serviços médicos e de saúde mental.  
O uso de drogas foi associado a menos uso de serviços 

médicos, porém, mais uso de serviços de álcool e drogas 

II 

Benedetti 
et al. 2020 

 
Brasil 

Estudo coorte Avaliar a prevalência 
de infecção por vírus 
da imunodeficiência 

humana (HIV), sífilis e 
hepatite B entre 

mulheres privadas de 
liberdade do estado de 

Roraima e sua 
correlação com 

percepções, 
conhecimento e fatores 

comportamentais 

Amostra: 168 
detentas 

 
Seguimento:  

1 ano 

Prevalência de 
infecção por vírus 

da 
imunodeficiência 
humana (HIV), 

sífilis e hepatite B 

Entrevista A prevalência de alguma infecção sexualmente transmissível 
(IST) foi de 20,2%, sendo 4,7% de HIV, 15,5% de sífilis, e 

0,0% de hepatite B. 
Fatores de risco para adquirir uma IST: ter mais de 30 anos 
de idade [ odds ratio (OR) ajustada: 2,57; IC95%=1,03–6,40); 
baixa escolaridade (OR ajustada: 2,77; IC95%=1,08–5,05); 

pouco conhecimento sobre o uso da camisinha (OR 
ajustada: 2,37; IC95%=1,01–7,31); e achar que não há risco 

de contrair sífilis (OR ajustada: 2,36; IC95%=1,08–6,50) 

IV 

Pillay; 
Chimbga; 
Van hout. 

2021 
 

Zimbábue 

Opinião de 
Especialistas 

Analisar o 
compromisso político 

do Zimbábue de 
abordar os 

determinantes básicos 
da saúde, incorporando 
em suas leis e políticas 
de saúde medidas que 
promovam os direitos à 

saúde de mulheres 
presidiárias vivendo 

com HIV 

Epidemiologia 
política do HIV / 

AIDS no 
Zimbábue - 

N/A Políticas e leis 
que abordem os 
determinantes 

básicos da saúde 
e medidas de 
promoção dos 

diretios à saúde 
de mulheres 

presidiárias que 
vivem com HIV 

Zimbábue fez um esforço para adotar uma “abordagem 
baseada em resultados, evidências e direitos humanos” em 

sua resposta nacional ao HIV / AIDS. No entanto, esta 
estratégia não se traduziu em disposições que sejam 
legalmente aplicáveis e não incluíram as prisões e as 

mulheres que vivem com HIV nas prisões. 
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JBI Critical Appraisal  Estudos incluídos 

Items  

       

  

  

 

 

       

 

 

1) A amostra foi representativa da 
população-alvo? 

NA N N N N NA NA N S S NA S NA S NA NA NA S NA NA S S NA 

2) Os participantes do estudo foram 
recrutados de forma adequada? 

NA S N N N NA NA N S S NA S N S NA S S NA S S S S NA 

3) O tamanho da amostra foi adequado? NA N N N N NA NA N S S NA S NA S NA NA NA S NA NA S S NA 
4) Os sujeitos do estudo e o cenário foram 
descritos detalhadamente? 

NA S S N S NA NA S S S S S S S S I N S S S S S S 

5) A análise dos dados foi realizada 
cobrindo suficientemente a amostra? 

NA S S N S NA NA S S S NA S NA S NA NA NA S NA NA S S NA 

6) Foram usados critérios objetivos e 
padronizados para mensurar aa condição? 

N S N N S NA NA N S S NA N NA S NA NA NA S S N S S NA 

7) A condição medida foi confiável? I S N N S NA S N S S S N NA S NA NA NA S S N S S NA 
8) A análise estatística foi apropriada? NA S NA N S NA NA N S S NA S NA S NA NA NA S S NA S S NA 
9) Os fatores de confusão/subgrupos/ foram 
identificados/considerados? 

NA NA S I N NA NA NA S N NA N NA S NA NA NA S S NA S S NA 

10) As subpopulações foram identificadas 
usando critérios objetivos? 

N S S I N NA NA N NA NA NA N NA NA NA NA NA NA S NA S S NA 

Total / Itens Aplicáveis 0/10 7/9 4/9 0/10 5/10 0/0 1/1 2/9 9/9 8/9 2/2 6/10 1/2 0/10 1/1 1/2 1/2 8/8 7/7 2/5 10/
10 

10/
10 

1/1 

Quadro 3. Ferramenta de avaliação metodológica da Joanna Briggs Institute (JBI).  

 

O Quadro 3 apresenta a avaliação metodológica  dos estudos incluídos a partir da ferramenta da Joanna Briggs Institute (JBI). 

Veirifcou-se que n=14 estudos (60,8%) dos estudos incluídos apresentaram qualidade metodológica entre boa e moderada por essa 

ferramenta. 
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No geral, os artigos traçaram perfis comuns e chegaram a conclusões 

semelhantes sobre o acesso à saúde de mulheres encarceradas. Quanto ao 

perfil a maioria das mulheres eram jovens, mães, negras, com baixo nível de 

acesso à educação formal e presas por tráfico de drogas.  

A partir dos desfechos, reunimos os resultados em três categorias 

emergentes: 1) Saúde materno – infantil, gravidez indesejada e o uso de 

métodos contraceptivos; 2) Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS; 

3) Saúde mental, consumo de álcool e outras drogas e barreiras para o 

tratamento. 

1) Saúde materno - infantil, gravidez indesejada e o uso de métodos 

contraceptivos. 
  Ventura et al. (2015), identifica em seu trabalho 33 normas legais  em 

legislação brasileira de âmbito federal e estadual, sobre mulheres e seus filhos 

que vivem no cárcere. Essas normatizam a possibilidade de prisão domiciliar 

para mães e gestantes, instrumentalizarem o direito constitucional à 

amamentação; identificam disparidades entre normas federais e estaduais 

quanto a prazos e condições de permanência das crianças no sistema 

penitenciário, com o mínimo de 6 meses, variando em um período de até 7 anos.  

Sobre o parto e nascimento, foi encontrada legislação federal brasileira 

que institui a assistência ao pré-natal, parto e puerpério em 100% das unidades 

penitenciárias e que proíbe o uso de retenções durante o parto. No entanto, no 

levantamento de Leal et al. (2016), dos 93% (n=241) de mulheres que tiveram 

acesso à atenção pré-natal em capitais e regiões metropolitanas do Brasil, 36% 

relataram o uso de algemas em algum momento da internação para o parto, onde 

8% relatou ter ficado algemada mesmo durante o parto; 

 Do total ainda, apenas 32% delas tiveram a atenção classificada como 

adequada ou mais que adequada, 40% delas não receberam visita de familiares 

ou amigos e o  início do trabalho de parto foi informado aos familiares para 10% 

das mulheres; 73% das mães afirmaram que o motivo para a não visita de 

familiares no hospital foi a proibição do sistema penitenciário. 

No momento que a gestação ocorreu 37% queria engravidar e 63% não 

queria engravidar nem neste nem em outro momento.  



 

32 
 

 
 

Em Ontário Canadá, das 85 mulheres encarceradas que responderam a 

uma pesquisa, 82% estiveram grávidas e, dessas mulheres, 77% tiveram uma 

gravidez indesejada e 57% relataram ter feito um aborto terapêutico (LIAWU, 

2016). Em relação à gravidez mais recente, 72% das mulheres classificaram sua 

intenção de gravidez como não planejada ou ambivalente. Das mulheres que 

estavam em risco de gravidez indesejada antes 80% não estavam usando uma 

forma confiável de contracepção.  

Ao estimar a prevalência de infecção de sífilis e HIV na gravidez, 

transmissão vertical de sífilis e incidência de sífilis congênita em filhos de 

mulheres encarceradas no Brasil, e comparar as taxas com as observadas em 

gestantes não encarceradas, Domingues et al. (2017)  constatou que nas 

mulheres encarceradas, a prevalência estimada de sífilis gestacional era 8,7% 

(IC95%= 5,7-13,1) e para infecção pelo HIV era 3,3% (IC95%= 5,7-6,6); a taxa de 

transmissão vertical da sífilis foi 66,7% (IC95%=44,7-83,2) e a incidência de sífilis 

congênita foi 58,1 por 1.000 nascidos vivos (IC95%=40,4-82,8).  

As mulheres encarceradas mostraram uma prevalência mais alta de sífilis 

e de infecção pelo HIV durante a gravidez quando comparadas a não 

encarceradas. Ainda sobre as encarceradas, a pesquisa revelou que tinham 

menor escolaridade, com 87,5% relatando menos de oito anos de estudo, e 

maior proporção vivia sem companheiro antes do encarceramento (55,6%).  

A prevalência de tabagismo durante a gravidez (63,9%) e a suspeita de 

uso abusivo de álcool (32,6%) foram, respectivamente, cinco e três vezes mais 

prováveis em mulheres encarceradas do que nas não encarceradas. Elas 

também tiveram uma proporção maior de gestações anteriores (88%), abortos 

(43,4%) e partos anteriores (82,9%), bem como recém-nascidos prematuros 

(23,4%) ou recém-nascidos com baixo peso ao nascer (28%) em partos 

anteriores.  

Nos Estados Unidos da América um estudo evidenciou que  houve um 

risco significativo 3% maior de parto prematuro entre mulheres negras associado 

ao aumento da amplitude interquartil na prevalência de encarceramento de 

negros em Louisiana, independente de outros fatores (DYER, 2019).  

Analisando presídios estaduais do EUA, Ferszt et al. (2012) relatou 

que das 19 prisões que responderam a pesquisa,  a maioria das unidades 
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atendem parcialmente as necessidades nutricionais das mulheres grávidas, com 

uma dieta limitada de frutas e vegetais; nove permitem períodos extras de 

descanso e quatro não fazem acomodações para diminuir a carga de trabalho 

das presidiárias grávidas; Apenas seis unidades oferecem apoio à 

amamentação, e duas têm creche no local onde as crianças podem ficar até 18 

meses. Duas instalações fazem o uso de algemas nas pernas ao transportar as 

mulheres para um hospital ou clínica. Oito usam algum tipo de restrição durante 

o trabalho de parto e seis mesmo durante o parto.  

 

2) Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS 
 Ao analisar as ações de prevenção e enfrentamento de 15 mulheres de 

um presídio considerando as dimensões de vulnerabilidade, Lobo (2019) aponta  

a dimensão individual – associada a conduta sexual, a dimensão social 

programática, como a  condição de mulher encarcerada e o acesso a oferta de 

materiais e serviços de saúde e prevenção da doença pela unidade prisional e 

define como redutor da vulnerabilidade programática das mulheres 

encarceradas a contaminação por IST/AIDS (LOBO, 2019).  

Moore et al. (2019) pesquisando 97 mulheres em uma prisão nos EUA 

que não receberam vacina contra a HPV, mas, que estavam na faixa etária 

apropriada para a vacinação demonstrou que 34% (33/97) relataram ter recebido 

a vacina contra o HPV, e 57% (19/33) daquelas relataram ter completado a série 

completa da vacina. Sete mulheres não tinham certeza de seu estado de 

vacinação contra o HPV e foram incluídas entre as mulheres que relataram 

nunca ter recebido. Oitenta e cinco por cento (82/97) dos participantes tinham 

ouvido falar do HPV e 57% (55/97) tinham ouvido falar da vacina contra o HPV. 

Nijhawan et al. (2010) em uma amostra de 100 mulheres encarceradas, 

encontrou que 67% relataram ter feito um esfregaço de Papanicolou no ano 

anterior a pesquisa; das presidiárias com idade acima de 40 anos, 58% relataram 

ter feito mamografia nos últimos 2 anos. A maioria (88%) relatou testes para ISTs 

no passado, e 39% desejaram testes durante o encarceramento atual. Quanto à 

hepatite C, 70% já haviam sido testados anteriormente e 37% daqueles 

relataram teste positivo. Os hispânicos tinham menos probabilidade do que os 

brancos de fazerem o teste de hepatite C (OR=0,1). Mais da metade (54%) das 
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mulheres que relataram teste positivo para hepatite C também relataram ter 

completado a série de vacinas contra hepatite A e B. 

 No Brasil, estudos pontuais realizados em unidades prisionais femininas 

de algumas regiões revelaram prevalência elevada de IST em mulheres 

encarceradas: de 0,0% a 26% para HIV (NEGREIROS; VEIERA; 2017; 

FERREIRA, 1997), 2,2% a 22,8% para sífilis (PORTELA, 2014; STRAZZAL et 

al., 2004), e 3,8% a 26,4% para hebatite B (NEGREIROS; VEIERA; 2017; 

MARTELLI et al., 1990). 

Estudo coorte recente conduzido no estado de Roraima em uma cadeia 

pública revelou que a prevalência de alguma infecção sexualmente transmissível 

(IST) foi de 20,2%, sendo 4,7% de HIV, 15,5% de sífilis, e 0,0% de hepatite B. A 

análise multivariada confirmou como fatores de risco para adquirir uma IST: ter 

mais de 30 anos de idade [odds ratio (OR) ajustada: 2,57; IC95%=1,03–6,40); 

baixa escolaridade (OR ajustada: 2,77; IC95%= 1,08–5,05); pouco conhecimento 

sobre o uso da camisinha (OR ajustada: 2,37; IC95%= 1,01–7,31); e achar que 

não há risco de contrair sífilis (OR ajustada: 2,36; IC95%= 1,08–6,50) (BENEDITTI 

et al., 2020). 

Alguns fatores de risco que levam ao público feminino privado de 

liberdade adquirirem essas patologias são: ausência de acesso à rede de saúde 

com facilidade e frequência necessárias, ausência de informações e orientações 

dentro das celas, baixa escolaridade, início precoce de atividades sexuais, 

obtenção de muitos parceiros sexuais, baixo nível socioeconômico aliado ao uso 

inadequado ou não utilização de preservativos, uso de drogas e o 

compartilhamento de objetos perfurocortantes, como agulhas e seringas (LESSA 

et al., 2012). Ademais, a questão do elevado número de pessoas no sistema 

prisional é bem discutida como favorecedora da disseminação das IST's. Os 

ambientes carcerários, com grande presença de aglomerações, ausência de 

iluminação adequada, quadros de abusos sexuais e violência, sem contar no 

histórico de muitas dessas mulheres privadas de liberdade, que muitas vezes já 

encararam situações de uso de drogas ilícitas, corroboram para o aumento dos 

casos de IST’s (BENEDETTI et al., 2020). 

A concepção de toda esta problemática é associada, para essas mulheres 

privadas de liberdade, à exclusão, ausência de moral perante a sociedade, e, 
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em diversos momentos, surgimento de angústia, dor e solidão, que causam 

elevado estresse e dificultam o processo de ressocialização (OLIVEIRA et al., 

2020). Segundo Graça et al. (2018), muitas mulheres relatam que “a dor tem que 

aparecer para que eu tenha acesso”, ou seja, é como se a condição de estar do 

lado de dentro de uma cela em sistema prisional as impossibilitassem de adquirir 

o acesso à saúde adequado. Não obstante, muitas IST’s são entendidas por 

esse público como uma condenação direta à morte, como o HIV. Contudo, 

entende-se que a via de propagação destas patologias não se dá unicamente 

pela via sexual, mas também engloba parâmetros de ineficiência de cuidados e 

orientação em saúde (TRIGUEIRO et al., 2016). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê, no que tange sobre essas 

patologias, que os profissionais da saúde devem corroborar à educação e 

clareza sobre os meios de prevenção e como são transmitidas as IST’s. Já é 

garantido por lei o direito à saúde das mulheres privadas de liberdade, porém 

esse direito é omitido e não cumprido pelo Estado (LEOCADIO et al., 2020). 

Existe outra realidade por trás de toda omissão e estrutura inconsistente em 

ações que visem tal perspectiva. A falta de assistência médica está rodeada de 

enfrentamentos, desde o escasso recurso humano e materiais à saúde, o baixo 

número de profissionais acessíveis, baixo nível salarial de profissionais e a 

precariedade local a que se destina o atendimento das mulheres privadas de 

liberdade (BENEDETTI et al., 2020). 

3) Saúde mental, consumo de álcool e outras drogas e barreiras para o 

tratamento 

Alves (2016) identificou em presídio feminino da Paraíba uma de amostra 

de 35 mulheres, em que 25,7% usavam crack, 22,9% cocaína, 34,3% maconha, 

apenas 2,9% o ecstasy e 25% faziam uso do cigarro. Quanto às condições de 

saúde das presidiárias, detectou-se 13,5% hipertensas, 10,8% com diabetes 

mellitus, 10,8% depressivas, 10,8% portadoras de tuberculose e 10,8% 

sifilíticas.   

Mendonza (2010) ao documentar as barreiras para o tratamento da 

dependência de mulheres na prisão no México, apontou que 52,6% (n=112)  das 

participantes mencionaram algum tipo de barreira ao tratamento da 
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dependência. 29,1% (n = 62) dessas mulheres mencionou algum tipo de barreira 

ao tratamento para o consumo de álcool. 44,1% (n = 94) deles mencionaram 

algum tipo de barreira ao tratamento para o uso de drogas. Por fim, 39,2% (n = 

44) mencionaram algum tipo de barreira ao tratamento devido aos dois tipos de 

consumo.  

Harner  (2015) estimou a prevalência de Transtornos  do Estresse Pós 

Traumático - TEPT - em uma prisão de segurança máxima, onde das 387 

mulheres encarceradas, quase metade (44%) preencheu os critérios 

diagnósticos para TEPT e as mulheres com sintomas moderados a graves eram 

mais propensas a relatar várias comorbidades de saúde física e mental do que 

mulheres sem TEPT.  

As deficiências estruturais no sistema penitenciário brasileiro reforçam a 

cultura de violência institucional, favorecendo práticas e abordagens que ferem 

a dignidade e violam os direitos humanos, como a superlotação e a higiene 

precária (LOPES; PINHEIRO R, 2016). Sob a ótica dessa atitude pusilânime, 

percebe-se que as políticas públicas de saúde destinadas às mulheres 

encarceradas não abarcam toda essa parcela marginalizada da sociedade, fato 

que vai de encontro ao conceito de saúde pleiteado pela Constituição Federal, a 

qual é considerada um direito fundamental e inviolável dos brasileiros, sejam 

estes livres ou privados de liberdade (AUDI et al., 2016). À vista disso, a estrutura 

física precária, a inacessibilidade a determinados procedimentos de saúde que 

são realizados fora do âmbito carcerário, a escassez de materiais e o descaso 

com a saúde da população encarcerada feminina, podem acarretar estados de 

desequilíbrios psíquicos (ARAUJO, et al., 2020). 

No que diz respeito ao nível psicossocial, é recorrente o abandono familiar 

da população encarcerada feminina, fato que ocasiona um sentimento de solidão 

nessas mulheres, haja vista que as detentas almejam a manutenção dos 

vínculos familiares como forma de auxiliar no enfrentamento da situação em que 

vivem (DINIZ, 2015). Diante desse cenário, a segregação familiar é tida como 

um dos fatores mais dolorosos para o cotidiano das presas, as quais tendem a 

sofrer mais com esse processo de distanciamento, posto que as detentas deixam 

para trás, determinadas referências da sua própria identidade na sociedade, 
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como ser mãe ou ser filha, o que interfere diretamente na sua autonomia e 

personalidade (SCHERER, et al., 2020). 

Dessa forma, as vulnerabilidades no que tange às mulheres privadas de 

liberdade são maximizadas, haja vista que a reclusão, de modo geral, relaciona-

se às conexões afetivas e ao anseio pela redução das displicências diárias na 

prisão; contudo, o encarceramento proporciona um distanciamento dos seus 

familiares e amigos, um possível fim de relacionamento estável e baixa 

disponibilidade para criação dos seus filhos, o que tende a propiciar estados de 

tristeza e quadros depressivos, além da ansiedade em relação aos cuidados 

dados aos familiares que estão livres (GRAÇA et al., 2018). 

Ainda no âmbito psicossocial, o pensamento de determinadas presas em 

relação ao seu futuro, no momento em que forem libertadas, é marcado por 

sentimentos de angústia e de preocupação, haja vista que há uma intensa 

segregação em relação à parcela da população que fora encarcerada, as quais 

carregam, de maneira errônea, o estigma de criminosos, mesmo após cumprirem 

a detenção. Diante disso, nota-se que o descaso social, o preconceito e a 

negligência do sistema prisional contribuem para dificultar a reinserção das 

detentas na sociedade. Após saírem do encarceramento, as mulheres 

encontram-se totalmente desamparadas perante o retorno ao convívio social, 

onde a discriminação e os estereótipos serão os principais obstáculos dessas 

cidadãs. Assim, diante da inobservância social em relação à inserção das ex- 

detentas, essas mulheres se sentem desprotegidas por não apresentarem, em 

um primeiro momento, a consolidação de um futuro, visto que essa população 

carcerária anseia por encontrar algum meio de subsistência (SCHERER, et al., 

2020). 

Segundo Oliveira et al. (2020), em sua pesquisa, ao longo do período em 

que as mulheres foram mantidas em cárcere pelo sistema prisional, foi possível 

perceber em seus discursos, inúmeros sentimentos negativos, como tristeza, 

angústia, dor, solidão, sensação de abandono e revolta, os quais se tornam 

fontes de estresse para as detentas, comprometendo, dessa forma, sua saúde 

mental. 

Segundo estudos da Diretoria de Análises Públicas da Fundação Getúlio 

Vargas (DAPP/FGV), o Brasil se encontra entre os três países com a maior 
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população carcerária de mulheres no mundo, tendo crescido em 700% o número 

de detentas no período de 2000 a 2016, onde as mulheres, em maioria 

racializadas, formam o contingente que mais cresce (SANTOS et al., 2017). 

Na prisão, as condições de cárcere, muitas vezes, delimitam o processo 

entre saúde e doença. É desafiador a atenção às necessidades de que cada 

pessoa privada de liberdade se encontra, por exemplo o tamanho das celas, ser 

portador de alguma comorbidade (diabetes, hipertensão, depressão), acesso à 

higiene pessoal e à alimentação limitados (SANTOS et al., 2017). É importante 

destacar o crescente incremento dos índices de encarceramento feminino, a 

situação precária em que muitos dos presídios se encontram, a superlotação, a 

debilidade estrutural e de planejamento, bem como a falta de acompanhamento 

médico adequado para necessidades intrínsecas de uma mulher, como o 

acompanhamento reprodutivo, pré-natal, parto, puerpério, entre outros (VALIM 

et al., 2018). Nesse sentido, fica evidente que as condições de vida e de 

confinamento, hábitos, alimentação e cuidados, influenciam diretamente no 

processo saúde-doença-cuidado das mulheres encarceradas. 

Os artigos que investigaram mulheres gestantes e mães encarceradas 

concluíram sobre a incapacidade e violação de direitos das mulheres gestantes 

pelas instituições de saúde prisional, relegando precárias condições de gestação 

e parto dessas mulheres (LEAL, 2016). Dito isso, é prudente afirmar que o Brasíl 

e EUA, países que se originam a maioria dos artigos, são infratores de regras 

nacionais e internacionais como o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário e as Regras de Bangkok, que define a garantia de direitos de 

família e reprodutivos como elementos estratégicos para o efetivo cumprimento 

do direito à saúde (PIOVESAN et al., 2003). D´orsi et al. (2014) demonstraram 

que havia diferença na avaliação das mulheres segundo a condição social delas, 

sendo menor a satisfação para as pobres, as de cor de pele preta ou parda e 

que a atitude dos profissionais de saúde foi o fator mais importante para a 

avaliação materna. No caso das mulheres presas, acresce-se o uso de algemas, 

a presença indiscreta dos agentes penitenciários e a negação da presença de 

familiares o que contribui para posturas preconceituosas por parte dos 

profissionais de saúde da maternidade.  
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Cabe ressaltar ainda, que em 16 de janeiro de 2014, foi criada a Política 

de Saúde do Sistema Prisional Brasileiro para as Mulheres Privadas de 

Liberdade, que criou a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação 

de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, a fim de garantir que, 

durante o cumprimento da sentença, as mulheres tenham direito à saúde, 

maternidade, lazer, educação e boa alimentação. Em resumo, acesso aos 

direitos básicos da vida, visando a promoção e prevenção da saúde (SANTOS 

et al., 2017). Contudo, apesar de terem leis que amparam as mulheres privadas 

de liberdade para que tenham acesso aos direitos básicos, a precariedade na 

saúde, informação, alimentação e lazer nas prisões, demonstram que essas leis 

não são cumpridas com eficiência e com integralidade, o que mostra um 

aumento de doenças mentais, câncer, hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

IST, por falta de recursos e de profissionais da área da saúde disponíveis para 

atender essa demanda (GRAÇA et al., 2018).  

É premente a garantia dos direitos relacionados às mulheres privadas de 

liberdade no que tange aos princípios básicos de saúde reiterados pelo SUS, 

além da resolubilidade proposta pelas leis vigentes. 

 

5 CONCLUSÃO  
Conclui-se que as prisões são espaços de produções de iniquidades em 

saúde com privações que perpassam fatores sociais, econômicos, culturais e 

étnicos raciais como o convívio social, alimentação, ociosidade e restrição de 

atividades e palco de violações constates de direitos, sobretudo de mulheres 

negras e pobres, contingente super-representado na maioria dos estudos 

incluídos nessa revisão. Essas, oriundas de condições de vulnerabilidades, se 

tornam ainda mais vitimizadas com o encarceramento, ficando expostas a 

problemas de saúde prevalentes nesta população como Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, desordens mentais, e uso de álcool e outras drogas. Assim, faz 

-se necessário utilizar as evidências expostas como pressuposto para pensar 

alternativas ao encarceramento como forma de garantir o direito à saúde de 

mulheres em privação de liberdade, especialmente as populações racializadas.  
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ANEXO 1 – PRISMA-SCR 

 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for 
Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist 

SECTION ITEM PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM REPORTED 
ON PAGE # 

TITLE 
Title 1 Identify the report as a scoping review. #1 

ABSTRACT 

Structured 
summary 2 

Provide a structured summary that includes 
(as applicable): background, objectives, 
eligibility criteria, sources of evidence, charting 
methods, results, and conclusions that relate 
to the review questions and objectives. 

#1 

INTRODUCTION 

Rationale 3 

Describe the rationale for the review in the 
context of what is already known. Explain why 
the review questions/objectives lend 
themselves to a scoping review approach. 

#2-3 

Objectives 4 

Provide an explicit statement of the questions 
and objectives being addressed with reference 
to their key elements (e.g., population or 
participants, concepts, and context) or other 
relevant key elements used to conceptualize 
the review questions and/or objectives. 

#3 

METHODS 

Protocol and 
registration 5 

Indicate whether a review protocol exists; 
state if and where it can be accessed (e.g., a 
Web address); and if available, provide 
registration information, including the 
registration number. 

N/A 

Eligibility criteria 6 

Specify characteristics of the sources of 
evidence used as eligibility criteria (e.g., years 
considered, language, and publication status), 
and provide a rationale. 

#5-6 

Information 
sources* 7 

Describe all information sources in the search 
(e.g., databases with dates of coverage and 
contact with authors to identify additional 
sources), as well as the date the most recent 
search was executed. 

#4 

Search 8 
Present the full electronic search strategy for 
at least 1 database, including any limits used, 
such that it could be repeated. 

#4 

Selection of 
sources of 
evidence† 

9 
State the process for selecting sources of 
evidence (i.e., screening and eligibility) 
included in the scoping review. 

#5-6 

Data charting 
process‡ 10 

Describe the methods of charting data from 
the included sources of evidence (e.g., 
calibrated forms or forms that have been 
tested by the team before their use, and 
whether data charting was done 
independently or in duplicate) and any 
processes for obtaining and confirming data 
from investigators. 

#5-6 
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SECTION ITEM PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM REPORTED 
ON PAGE # 

Data items 11 
List and define all variables for which data 
were sought and any assumptions and 
simplifications made. 

#5-6 

Critical appraisal 
of individual 
sources of 
evidence§ 

12 

If done, provide a rationale for conducting a 
critical appraisal of included sources of 
evidence; describe the methods used and how 
this information was used in any data 
synthesis (if appropriate). 

#6 

Synthesis of 
results 13 Describe the methods of handling and 

summarizing the data that were charted. #6 

RESULTS 
Selection of 
sources of 
evidence 

14 

Give numbers of sources of evidence 
screened, assessed for eligibility, and included 
in the review, with reasons for exclusions at 
each stage, ideally using a flow diagram. 

#7-8 

Characteristics of 
sources of 
evidence 

15 
For each source of evidence, present 
characteristics for which data were charted 
and provide the citations. 

#9-13 

Critical appraisal 
within sources of 
evidence 

16 If done, present data on critical appraisal of 
included sources of evidence (see item 12). #14 

Results of 
individual sources 
of evidence 

17 
For each included source of evidence, present 
the relevant data that were charted that relate 
to the review questions and objectives. 

#14 

Synthesis of 
results 18 

Summarize and/or present the charting results 
as they relate to the review questions and 
objectives. 

#15 

DISCUSSION 

Summary of 
evidence 19 

Summarize the main results (including an 
overview of concepts, themes, and types of 
evidence available), link to the review 
questions and objectives, and consider the 
relevance to key groups. 

#16-20 

Limitations 20 Discuss the limitations of the scoping review 
process. #19 

Conclusions 21 

Provide a general interpretation of the results 
with respect to the review questions and 
objectives, as well as potential implications 
and/or next steps. 

#20 

FUNDING 

Funding 22 

Describe sources of funding for the included 
sources of evidence, as well as sources of 
funding for the scoping review. Describe the 
role of the funders of the scoping review. 

N/A 
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ANEXO 2 – REGISTRO NA OPEN SCIENCE FRAMEWORK (OSF) 

 

ANEXO – 2 OPEN SCIENCE FRAMEWORK REGISTRATION 

	

Study	Information	
Hypotheses 

Prisons are still maintained as the prodigy institution for the reduction of crime and 

urban violence, even if most of them constantly present violations of rights, omission of 

public policies incapable of articulating gender relations, race, human rights, public 

safety, social inequalities and health and guaranteeing basic rights. Thus, we will seek to 

identify, through this review of the scope of the literature, the scientific evidence on the 

access to health of incarcerated women, in the light of the Social Determinants of Health, 

especially the distal ones (DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991; BUSS; FILHO; 2007) . We will 

also include other proximal social determinants of health such as age, education, 

income, sexuality, studying their relationship with prison and the most prevalent 

diseases in this vulnerable population. Given the above, we ask: "What scientific 

evidence is available on the access to health of women in deprivation of liberty and its 

relationship with the most prevalent diseases in this vulnerable population?" 

Design	Plan	
Study type 

Other 

Blinding 

• No blinding is involved in this study. 
Is there any additional blinding in this study? 

N/A 
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Study design 

This study is a scoping review, which will be guided by the PRISMA Extension for Scoping 

Reviews (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018). In order to ensure the reliability of the data 

and the methodological transparency of this review, the Protocol will be submitted for 

evaluation and registration with the Open Science Framework (OSF/Center for Open 

Science/USA). To formulate the objective and the review question, the PCC strategy was 

used (ARKSEY; O'MALLEY, 2005) (P – Population; C – Concept; C – Context;), where P = 

Population (Women in deprivation of liberty), C = Concept (Access to health actions and 

services), C = Context (Health of the Vulnerable Population). This strategy facilitated the 

structuring of critical thinking on the topic and the formulation of the following question: 

"What scientific evidence is available on the access to health of women in deprivation of 

liberty and its relationship with the most prevalent diseases in this vulnerable 

population?" 

No files selected 

Randomization 

N/A 

Sampling	Plan	
Existing Data 

Registration prior to creation of data 

Explanation of existing data 

N/A 

Data collection procedures 

The search for studies will be performed systematically in 8 electronic databases: 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via PubMed, Web of 

Science, Cochrane Library, EMBASE, Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), SCOPUS, Latin American and Caribbean Health Sciences Literature 

(LILACS), and APA Psychology Information (PsycINFO). The strategy for searching the 

studies will consist of a combination of controlled descriptors (indexers in the respective 

databases) and keywords, according to the indication offered in each electronic 

database. Thus, to search for articles in MEDLINE, we will use the controlled descriptors 

of the Medical Subject Headings (MeSH); Entree terms for Embase, the PsycINFO 
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Thesaurus will be consulted for the PsycINFO base; CINAHL Headings will be consulted 

in CINAHL and DeCS-Descriptors in Health Sciences in LILACS database. It is noteworthy 

that there will be no date or language restriction in the search strategy to be performed. 

We will also look at clinical trial sites such as ClinicalTrials.gov and the WHO International 

Clinical Trials Registry Platform (ICTRP). In addition to the electronic databases 

mentioned above and the registration sites, secondary searches will be carried out in 

other diverse sources, such as The British Library, Google Scholar, ProQuest 

Dissertations and Theses Global and Pre-prints for Health Sciences (medRxiv). In 

addition, the list of final references that appear in the included primary studies will be 

manually analyzed in order to find relevant studies to be added. The search strategy will 

only include key terms, according to a pre-established acronym in the PCC acronym and 

after a thorough reading related to the investigated topic. It should be noted that the 

search strategy will be carried out by two researchers independently according to the 

recommendations of the Joanna Briggs Institute (JBI) (PETERS et al., 2020). Initially, we 

will identify the existence of an index of subject-specific titles in each database (such as 

MeSH terms, CINAHL Headings, Entree terms PsycINFO Thesaurus, and the DeCS) and 

their synonyms (keywords). Subsequently, the search terms will be combined using the 

Boolean operators "AND" and "OR" (LOPES-JÚNIOR et al., 2019; LOPES-JÚNIOR et al., 

2020). The search strategy that combines the MeSH controlled descriptors and keywords 

that will be used in MEDLINE will be adjusted to the other electronic databases as 

described in Table 1. Search strategy in MEDLINE/PubMed #1 Prisons [MeSH Terms] OR 

Prison [All Fields] OR Penitentiaries [All Fields] OR Penitentiary [All Fields] Women [MeSH 

Terms] OR Girls [All Fields] OR Girl [All Fields] OR Woman [All Fields] OR Women’s Groups 

[All Fields] OR Women Groups [All Fields] OR Women’s Group [All Fields] Women’s Health 

[MeSH Terms] OR Health, Women’s [All Fields] OR Womens Health [All Fields] OR Health, 

Womens [All Fields] OR Woman”s Health [All Fields] OR Health, Woman’s [All Fields] OR 

Incarcerated Women [All Fields] OR Women’s Prison [All Fields] OR Female 

Imprisonment [All Fields] OR Women Deprived Of Liberty [All Fields])) #2 ((Health 

Services Accessibility [MeSH Terms] OR Availability Of Health Services [All Fields] OR 

Health Services Availability [All Fields] OR Accessibility Of Health Services [All Fields] OR 

Accessibility, Health Services [All Fields] OR Access To Health Services [All Fields] OR 

Access To Health Care [All Fields] OR Access To Therapy [All Fields] OR Access To 

Therapies [All Fields] OR Therapy, Access To [All Fields] OR Access To Treatment [All 

Fields] OR Access To Treatments [All Fields] OR Treatment, Access To [All Fields] OR 

Health Services Geographic Accessibility [All Fields] OR Program Accessibility [All Fields] 

OR Accessibility, Program [All Fields] OR Health Care Quality, Access, and Evaluation 



 

52 
 

 
 

[MeSH Terms] OR Healthcare Quality, Access, and Evaluation [All Fields] OR Healthcare 

Disparities [MeSH Terms] OR Disparity, Healthcare [All Fields] OR Health Care 

Inequalities [All Fields] OR Health Care Inequality [All Fields] OR Inequalities, Health Care 

[All Fields] OR Inequality, Health Care [All Fields] OR Healthcare Disparity [All Fields] OR 

Healthcare Inequalities [All Fields] OR Healthcare Inequality [All Fields] OR Inequalities, 

Healthcare [All Fields] OR Inequality, Healthcare [All Fields] OR Disparities, Healthcare 

[All Fields] OR Health Care Disparities [All Fields] OR Disparities, Health Care [All Fields] 

OR Disparity, Health Care [All Fields] OR Health Care Disparity [All Fields] OR Health 

Policy [MeSH Terms] OR Health Policies [All Fields] OR Policy, Health [All Fields] OR 

Healthcare Policy [All Fields] OR Healthcare Policies [All Fields] OR Policy, Healthcare [All 

Fields] OR Access [All Fields])) #3 ((Vulnerable Populations [MeSH Terms] OR Population, 

Vulnerable [All Fields] OR Populations, Vulnerable [All Fields] OR Vulnerable Population 

[All Fields] OR Sensitive Populations [All Fields] OR Sensitive Population Groups OR 

Populations, Underserved [All Fields] OR Population, Underserved [All Fields] OR 

Patients, Underserved [All Fields] OR Patient, Underserved [All Fields] OR [All Fields] OR 

Vulnerability [All Fields] OR Vulnerabilities [All Fields] OR Vulnerable Population Health 

[All Fields] OR Social Determinants of Health [MeSH Terms] OR Health Social 

Determinant [All Fields] OR Health Social Determinants [All Fields])) #4 #1 AND #2 AND 

#3  

No files selected 

Sample size 

N/A 

Sample size rationale 

This is a scoping review 

Stopping rule 

N/A 

Variables	
Manipulated variables 

- Access to health actions and services - Vulnerable Population Health - Diseases 

prevalent in incarcerated women 

No files selected 
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Measured variables 

Measurement through validated and reliable scales for quantitative studies and/or 

semi-structured interviews for qualitative studies 

No files selected 

Indices 

N/A 

No files selected 

Analysis	Plan	
Statistical models 

The assessment of the methodological quality of the studies will be defined as an 

essential process to establish the internal validity, checking possible biases and the 

reliability of the evidence identified. For the classification of selected studies, we will use 

the hierarchy of evidence (FINEOUT-OVERHOLT et al., 2010). The methodological quality 

of the studies will be assessed by two independent reviewers, using the JBI Critical 

Appraisal Checklist for Studies Reporting Prevalence Data for quantitative studies, as 

well as the JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Studies (MUNN et al., 2015). 

Data will be analyzed descriptively and mapped according to pre-established outcomes 

and in line with the guiding question. After analyzing the evidence, the information 

obtained will be summarized and presented through Tables and charts, in order to map 

the scientific production regarding the access to health actions and services of women 

in deprivation of liberty and to identify the Social Determinants associated between 

prison and the most prevalent diseases in this vulnerable population. 

No files selected 

Transformations 

N/A 

Inference criteria 

N/A 

Data exclusion 

N/A 
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Missing data 

Missing data will be evaluated by JBI tools for critical appraisal 

Exploratory analysis 

N/A 

Other	
Other 

None 

Contributors	

Luís Carlos Lopes-Júnior and Ilona Açucena Chaves Gonçalves 

Description	

Background: The majority of women's prisons are still composed (37.67%) of women in 

provisional regimes, that is, without convictions, with constant growth and consequent 

risk of exacerbation for the establishment of both communicable diseases such as 

tuberculosis, leprosy, syphilis and HIV, as well as other non-communicable ones, an 

increase in the psychotropic medicalization of women and even the violence inserted in 

the daily lives of prisons. Indeed, such conditions are constantly denounced through 

documents that prove the repeated violations of human rights, presenting an ineffective 

format of resocialization with consequent criminal recidivism, further vulnerating the 

living conditions of these women and their communities, who start to "pull chains", 

without the intended restructuring and social insertion of the subjects and/or reduction 

of criminality. Objective: To map the scientific evidence on access to health actions and 

services for women in deprivation of liberty and identify the associated Social 

Determinants (race, age, gender, education, income, etc.) between prison and the most 

prevalent diseases in this vulnerable population. Methods: A scoping review of the 

literature will be performed in eight electronic databases: MEDLINE, Web of Science, 

Cochrane Library, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, LILACS, APA PsycINFO, with no restrictions 

on publication date or languages. The selection of studies will follow the checklist 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for 

Scoping Reviews (PRISMA-ScR). For the classification of selected studies, the hierarchy of 

evidence will be used. The methodological quality of the studies will be assessed by two 

independent reviewers, using the JBI Critical Appraisal Checklist for Studies Reporting 
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Prevalence Data as well as the JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Studies. 

Expected Results: We intend to identify the scientific evidence on the access to health 

actions and services of women in deprivation of liberty and to identify the Social 

Determinants associated between prison and the most prevalent diseases in this 

population, in order to provide support for the reflection of health professionals health 

and society on this theme, with a view to implementing intersectoral policies aimed at 

promoting the health and emancipation of these imprisoned women with deprivation 

of liberty. Keywords: Prisons. Women in deprivation of liberty. Women's Health. Access 

to healthcare. 
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