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RESUMO 
O artigo trata da saúde básica das reeducandas do regime semiaberto na cidade de 
Manaus, destacando os desafios da prática do assistente social na Unidade Prisional 
Feminina Semiaberto e Aberto/UPFSA da cidade de Manaus/AM, bem como das condições 
de saúde de mulheres que se encontram sob custódia do Estado. O estudo foi realizado, por 
meio de pesquisa documental, bibliográfica e de campo. O assistente social contribui com a 
realidade dessas mulheres na garatia de seus direitos, pois esta população perdeu apenas o 
direito à liberdade, e não os demais direitos assegurados constitucionalmente, as quais tem 
garantia de acesso integral aos serviços públicos de saúde.  
 
Palavras-Chave: Sistema Penitenciário, Atenção básica à saúde, Serviço Social. 
 
ABSTRACT:  
The article deals with the practice of the social worker in the Prison Open and Open / UPFSA 
Female Unit of the city of Manaus / AM, highlighting the health conditions of women of varying 
ages who are in the custody of the State. The study was conducted through documentary, 
bibliographical and field research. The social worker contributes to the reality of these women 
in the enjoyment of their rights, since this population has lost only the right to freedom, and not 
the other rights guaranteed by the Constitution, including the guarantee of full access to public 
health services. 
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INTRODUÇÃO 

   
O presente trabalho trata da saúde básica das reeducandas do Regime Semiaberto 

na cidade de Manaus, pontuando os desafios da prática do assistente social na Unidade 

Prisional Feminina Semiaberto e Aberto/UPFSA da cidade de Manaus/AM.  

Para tanto, abordaremos sobre os direitos da saúde das mulheres, uma vez que 

mesmo encontrando-se em regime de reclusão, não deixam de ser cidadãs de direitos, além 

disso obordaremos os desafios da intervenção do profissional de Serviço Social na Unidade 
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Prisional Feminina Semiaberto e Aberto – UPFSA, as quais atuam para promover a garantia 

de acesso integral à serviços de saúde das mulheres que se encontram sob custódia do 

Estado. 

Pontua-se que o encarceramento de mulheres no Brasil vem crescendo a cada dia, 

onde parte deste encarceramento é decorrente das desigualdades sociais, o que é 

característico da sociedade capitalista. Concomitantemente, ocorre a discriminação da 

sociedade, pois esta enxerga as reeducandas3 como mulheres que não conseguem se 

“adaptar” dentro de suas “funções sociais”. 

Hodiernamente, a realidade do sistema penitenciário brasileiro, e consequentemente 

do amazonense, nos surpreendem a cada instante visto que o índice de encarceramento 

cresce a cada dia. Ressalta-se que em algumas situações a violação dos direitos acontece, 

embora o Brasil viva um contexto democrático de perspectiva de direitos que são 

assegurados pela Constituição Federal de 1988, a qual garante dignidade, igualdade e 

liberdade a todo e qualquer cidadão, assegurando assim, os direitos básicos e 

fundamentais. 

Nesse contexto, destaca-se que a realidade da saúde das pessoas que se 

encontram em situação de encarceramento é alvo, hoje, de debates em nível nacional, pois 

esta população perdeu o direito à liberdade, porém não os demais direitos assegurados 

constitucionalmente, questão esta que se apresenta interpretada de forma equivocada. A 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional – PNAISP é uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Justiça e da Saúde 

para organizar o acesso da população carcerária às ações e serviços do Sistema Único de 

Saúde – SUS. Entretanto, a partir das literaturas e da experiência no campo de estágio e 

pesquisa realizada, observou-se que o acesso à saúde integral pelas reeducandas ainda 

não é uma realidade, pois para além das fragilidades do setor público para ofertar serviços a 

esse público, soman-se a falta de estrutura adequada para garantir esses serviços. 

Desde modo, o presente trabalho partiu da inquietação com a realidade das 

condições de saúde vivenciadas pelas reeducanda no decorrer da experiência de estágio, 

se configurando como trabalho de conclusão do curso de Serviço Social, onde foi possível 

identificar fragilidades, bem como a discriminação no processo de garantia de direitos de 

saúde para as mulheres que se encontram em último estágio de cárcere.  

Ao pesquisar sobre o Sistema Prisional, percebeu-se que ainda é um assunto pouco 

explorado pela categoria, o que torna este trabalho relevante do ponto de vista acadêmico, 

buscando desencadear na comunidade  acadêmica o interesse em aprofundar-se no tema, 

de forma  para aprimoramento do arcabouço teórico  para subsidiar futuros estudos.  
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Para tanto, a metodologia adotada fundamentou-se em pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, o que permitiu levantamento literário sobre o tema, bem como 

recorrer a fontes diversificadas, tais como relatórios e documentos oficiais disponibilizados 

na UPFSA e na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP. A pesquisa 

de campo permitiu também o acesso a documentos relevantes, a fim de comprovar a 

veracidade que estava sendo estudado, bem como o uso da observação participante, 

conversas formais e informais com uso de roteiro de entrevista.  A pesquisa de campo foi 

realizada na UPFSA localizada na Avenida Codajás, 400 – Cachoeirinha, Manaus – AM, um 

estabelecimento institucional feminino de regimes semiaberto e aberto, onde se encontram 

recolhidas mulheres que receberam a sentença judicial de progressão de regime.  

No decorrer do estudo, foi foi possível identificar os entraves impostos pela realidade 

vivenciada pelas reeducandas em reclusão.  Para análise das informações, buscou-se 

realizar a partir de uma perspectiva  crítica, de forma que pudessemos apreender a 

realidade a partir de elementos históricas que caracterizam o objeto de estudo. 

Para fins deste artigo, relizou-se um recorte metodológico, de forma a discutir a 

saúde do sistema penitenciário brasileiro com ênfase nas condições de saúde das 

reeducandas recolhidas na UPFSA e os desafios da prática profissional do assistente social 

em unidades prisionaisb, sobretudo no que se refere a definição de alternativas de 

enfrentamento as problemáticas de saúde, visto que a população em situação de 

encarceramento é igualmente usuária dos serviços do Sistema Único de Saúde – SUS.  

1. Constituição Federal de 1988: Os Direitos Sociais 

Dividida em 09 títulos e 245 artigos, a promulgação da Constituição Brasileira deu-se 

em 5 de outubro de 1988, elaborada por 558 constituintes em 20 meses. Com o objetivo de 

garantir os direitos sociais, econômicos, políticos e culturais ao povo brasileiro, tirados no 

período vigente da ditadura militar, a Constituição Cidadã foi a oitava na história do Brasil. 

Logo em seu preâmbulo encontram-se as características de uma Constituição 

baseada na igualdade, democracia e cidadania. Ainda que com cunho religioso, a Carta 

Magna Brasileira assegura a liberdade de expressão, o bem-estar e a justiça como valores 

supremos. Legitimado como Estado democrático de direito pela Constituição Cidadã, em 

seu artigo 5º está preconizado que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...”, assim como os direitos sociais no artigo 6º “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados...” (BRASIL,1988). 

Ao que concerne a preservação da saúde, a Constituição Federal de 1988 respalda 

que não haverá penas cruéis, assim como o direito das mulheres presidiárias 
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permanecerem com seus filhos durante o período de amamentação e  assim respeitando o 

disposto no artigo 196 onde é definido que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

O fato da pessoa em situação de encarceramento ter tido conduta considerada 

reprovável pela sociedade civil e pelo o Estado não o transforma em um ser passível de 

tratamento desumano e desonroso, pois reclusão não significa exclusão, como define a Lei 

de Execuções Penais – LEP em seu artigo 45§1º(1984) “As sanções não poderão colocar 

em perigo a integridade física e moral do condenado” e a Constituição Federal (1988) em 

seu artigo 5, XLIX “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. 

Com o advento da promulgação da uma Constituição baseada em direitos sociais de 

caráter universalista, o sentido do encarceramento no Brasil, do ponto de vista legal, rompe 

com o cunho punitivo e repressor para a ressocialização por meio do trabalho, educação e 

saúde e a redução da criminalidade. Referente às legislações que orientam as decisões 

judiciais, há no Brasil o Código Penal Brasileiro datado de 1942 que visa defender os 

cidadãos e punir àqueles que comentem crimes e infrações e a LEP de 1984 criada com a 

finalidade principal de tratar do direito do condenado, ou internado nas penitenciárias 

brasileiras e de sua reintegração à sociedade, como explicitado em seu artigo 1 “A execução 

penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”. 

2.  Saúde no sistema penitenciário: um olhar sobre a reeducanda do regime semiaberto de 
manaus 

Para que seja possível compreender a complexidade de abordar o tema da saúde no 

sistema penitenciário, é conveniente que seja explanado acerca da noção de 

encarceramento e punição ao longo da história da humanidade.  Foucault (1997) afirma que 

até os anos finais do século XVIII, a prisão servia apenas para resguardar a integridade 

física do condenado até o momento de sua execução em praça pública.  

No século XIX, o jurista Jeremy Bentham instituiu o modelo arquitetônico panóptico 

pela forma radical de vigilância. Como salienta Foucault (1997, p.190) “Cada um, em seu 

lugar, está bem trancado em sua cela de onde é visto de frente pelo vigia; mas os muros 

laterais impedem que entre em contato com seus companheiros. É visto, mas não vê; objeto 

de uma informação, nunca sujeito numa comunicação”, segundo o autor, a solidão deveria 

ser um instrumento de reforma e autorreflexão, com isso o detento nunca saberia se estava 

sendo vigiado. 
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Faceira (2015) sinaliza que a partir do século XIX, com a emersão do sistema 

capitalista de produção, tornou-se muito mais viável disciplinar de forma igualitária e 

universal do que aplicar punições características de um poder soberano. Desta forma, os 

castigos corporais dão lugar ao que Foucault (1997, p.218) chamava de “penas das 

sociedades civilizadas”.  Em um processo social e histórico, as paredes de uma 

penitenciária sempre representaram exclusão social. Caracterizadas por se localizarem em 

locais isolados e por suportarem “delinquentes”, prédios destinados a este fim camuflavam a 

verdadeira realidade vivenciada por sujeitos de seguimentos sociais discriminados, onde 

supostamente, deveria representar o símbolo máximo de repressão e direito de punição 

exercido pelo Estado em prol de uma sociedade livre de atos considerados delituosos 

(FOUCAULT, 1997).  

De acordo com Ferreira e Valois (2012), o primeiro Sistema Penitenciário do mundo 

surgiu no estado americano da Filadélfia em 1787 e tinha como princípios norteadores três 

regras básicas: o isolamento total dos internos, ausência de visitas exteriores, à exceção do 

diretor, o professor, o capelão, membros de sociedades filantrópicas e a leitura da bíblia 

como única atividade do recluso, dado o caráter de pecado que reveste o delito.O mesmo 

autor revela que na Idade Moderna o estado de pobreza generalizada se alastrou por 

diversos países da Europa, impulsionando o aumento da criminalidade. Nesse contexto, a 

pena de morte deixou de ser uma punição viável, já que não mais culminava na sociedade o 

senso de justiça e controle por parte do Estado.  

Com a Revolução Industrial no século XVIII ocorreu a substituição da execução dos 

condenados pelo recrutamento de mão de obra barata, havendo o entendimento de que tal 

recrutamento promoveria o controle dos males sociais. No Brasil a finalidade da prisão era a 

exclusão social. Durante o período imperial os infratores, no geral escravos, eram levados 

ao interior de casarões para aguardar penas de açoite ou galés, que consistiam em manter 

o escravo preso à correntes sendo obrigado a trabalhar, temporária ou perpetuamente. 

Somente a partir do século XIX começaram a surgir prisões com celas individuais com 

arquitetura própria para aprisionamento de pessoas. (FACEIRA, 2015) 

Em 1890, um ano após a Proclamação da República, foi promulgado o Código Penal 

que aboliria a pena de morte no país. Mas somente 50 anos depois, em 1940 foi 

promulgado, sob égide de um governo autocrático, o Código Penal Brasileiro vigente que 

representa um conjunto de leis que visa a defesa dos cidadãos e a punição dos infratores 

atribuindo um olhar mais humanizado para as pessoas privadas de liberdade. Em seu artigo 

38 está preconizado que “O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral”.  

Em 1984, instituído pela lei nº 7.210, a LEP foi criada com a finalidade principal de 

tratar o direito do reeducando (condenado ou internado) nas penitenciárias brasileiras a da 
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sua reintegração à sociedade. Enfatizando o pressuposto no Código Penal Brasileiro, a LEP 

define em seu artigo 40 “Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e 

moral dos condenados e dos presos provisórios”. 

Resalta-se que o Código Penal Brasileiro, bem como todas as demais leis não se 

sobrepõem à Constituição Federal de 1988, sendo este o documento jurídico mais 

importante do país. Este, em seu artigo 5º inciso XLIX dispõe “É assegurado aos pesos o 

respeito à integralidade física e moral”.  Para as reeducandas, a LEP determina em seu 

artigo 14, parágrafo 3 “Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente 

no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido”. Assim, como a Constituição 

Federal em seu artigo 5º inciso L “Às presidiárias serão asseguradas condições para que 

possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”. 

De acordo com Ferreira e Valois (2012) nas cidades do interior do estado, por não 

haver estrutura apropriada, os calabouços de quartéis serviam de prisões. Nesse período, a 

medida em que a população aumentava, aumentava-se a criminalidade, sendo assim, já não 

havia espaço para novos presos naquelas casas de taipa dos períodos colonial e imperial. 

Os autores ressaltam que no início do período republicano, os presos de Manaus 

eram distribuídos para vários locais improvisados, visto que o número de encarcerados já 

extrapolava o limite. Em 1906, o então governador Constantino Nery reconhece as 

condições higiênicas do quartel que mantinha presos e então, autoriza transferências dos 

mesmos para a parte pronta do novo edifício onde funcionaria a Penitenciária do Estado, 

que hoje é a conhecida Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, mas em 1907, quando 

inaugurada, passou a chamar-se Casa de Detenção de Manaus. Esta  funcionava como 

regime provisório, fechado e semiaberto feminino além de dividir o prédio com o regime 

provisório masculino. Impossibilitando assim, qualquer classificação e periculosidade de 

delitos (FERREIRA; VALOIS, 2012).  

Criada pela Lei 1.873 de 29 de novembro de 1988, reestruturada pelo decreto 19.846 

de 23 de abril de 1999, a Penitenciária Feminina destina-se a abrigar a mulher condenada a 

cumprimento de pena de liberdade em regime fechado, semiaberto e aberto. Compete-lhe a 

guarda sob sua responsabilidade de presas de justiça incluindo as sentenciadas em Penas 

Alternativas e Restritivas de Direitos e presas provisórias.  Por ocupar prédio centenário, 

com sua estrutura física inadequada, com comprometimento em sua rede hidráulica, de 

esgoto, elétrica, infiltrações em todo prédio e, aliado ao crescimento desproporcional da 

população carcerária para ocupar o espaço existente, foi imperioso a construção de um 

prédio próprio para abrigar a população de internas provisórias. O prédio foi construído na 

BR 174 Manaus – Boa Vista e faz parte do Complexo Anísio Jobim. 

Em 2016 o estabelecimento penal destinado a custodiar o regime semiaberto 

feminino de Manaus, antes denominado Unidade Prisional Semiaberto Feminina, passa a 
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chamar-se Unidade Prisional Feminina Semiaberto e Aberto – UPFSA, uma vez que por 

falta de albergue próprio para o regime aberto, a mesma unidade passa a ser responsável 

por ambos os regimes. Sua capacidade é para 60 internas, suficiente para atender a 

demanda no momento da pesquisa. A missão da unidade prisional é custodiar mulheres 

apenadas que tenham recebido da autoridade judicial a progressão para o regime 

semiaberto.  

Vale destacar que, criada pela Lei 1.873 de 29.11.1988, a Penitenciária Feminina da 

cidade de Manaus antes de fazer parte do Complexo Penitenciário “Anísio Jobim” que 

sucedeu em 2001, era antes anexo da Cadeia Pública “Desembargador Raimundo Vidal 

Pessoa” e funcionava como cadeia, regimes fechado, semiaberto e aberto femininos, além 

de dividir o prédio com a cadeia masculina.  

Ferreira e Valois (2012) afirmam que a população encarcerada feminina do Estado 

do Amazonas é formada principalmente por condenadas ou rés do crime de tráfico de 

entorpecentes. A realidade atual da UPFSA não é diferente, 79% da população encarcerada 

cumpre pena pelo crime de tráfico de entorpecentes. Em 15 de outubro de 2014, o regime 

semiaberto feminino de Manaus que ainda funcionava na Cadeia Pública “Desembargador 

Raimundo Vidal Pessoa” foi desativado e transferido para a nova unidade, localizada na 

Avenida Codajás, nº 400 no bairro da Cachoeirinha, zona sul da cidade. Em 2016 o 

estabelecimento possuia 43 reeducandas.  

A população encarcerada é composta em sua maioria por mulheres entre 18 e 29 

anos, com ensino fundamental incompleto e com filhos. É interessante observar que a 

maioria da população é ré primária e foram condenadas pelo crime de tráfico de drogas, não 

diferente da população carcerária brasileira feminina como confirma dados do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ. A partir da pesquisa identificou-se que 34% da população 

desenvolve alguma doença crônicas. Das 22 mulheres que encontravam-se recolhidas sem 

autorização judicial para trabalho externo na unidade prisional no momento da pesquisa, 

90% afirmaram que estavam satisfeitas com atendimento de saúde que recebiam. Das 

mulheres com autorização judicial para trabalho externo, identificou-se que 84% (do total de 

122 mulheres) buscaram tanto dos serviços de assistência à saúde como social da unidade.  

Segundo Rodrigues (2012, p. 2) citando os dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), “as doenças crônicas não transmissíveis responderam em 2011 por 59% da 

mortalidade total do mundo, havendo uma estimativa de 78% já no ano de 2020”. Assim, 

vem sendo vislumbradas novas formas de integração dos sistemas de saúde para o 

enfrentamento desta nova realidade social, sendo uma delas inspiradas na Atenção Básica 

à Saúde. Para autora a Atenção Básica à Saúde é definida como estratégia de organização 

do SUS para realização de ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento de problema de saúde mais prevalentes e reabilitação individual e coletiva, 
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sendo representado como a porta de entrada para os serviços de saúde. Segundo a mesma 

autora, as doenças crônicas e suas estratégias de enfrentamento, a prevalência dos fatores 

de risco que estão diretamente envolvidos com o desenvolvimento da doença estão 

relacionados às mudanças de estilo de vida e à qualidade de vida. 

O Ministério da Saúde (2014) aponta que conhecer os hábitos de vida e o padrão 

alimentar pessoal e familiar é fundamental para identificar os fatores que possam contribuir 

ou prejudicar o controle metabólico ou que possam, ao longo do tempo, agravar as doenças. 

Para tanto, é necessário promover educação em Saúde com enfoque nos hábitos 

alimentares que, na maioria dos casos, se modificados, têm potencial para evitar e/ou 

retardar as complicações das doenças crônicas. 

O que se percebe na UPSFA é que ainda há carência no tratamento de pessoas com 

doenças crônicas, como a dificuldade de realização de acompanhamento alimentar, uma 

vez que as refeições do estabelecimento penal são oriundas de empresas terceirizadas 

contratadas pelo Estado, havendo a ausência de profissional de nutrição lotado no 

estabelecimento. De acordo com o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário do 

Ministério da Saúde, a dura realidade das penitenciárias brasileiras desafia a equipe de 

saúde interferir no cotidiano da desassistência, tendo como respaldo o direito à saúde como 

direito legitimo de cidadania. Vale enfatizar que, em unidades prisionais com mais de 100 

reeducandos(as) a equipe de saúde deverá ser composta por: Médico, enfermeiro, 

odontólogo, assistente social, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório dentário. 

Com o objetivo de reeducar as mulheres privadas de liberdade para que as mesmas 

possam, num futuro próximo, retornar à sociedade e não buscar a reincidência, a UPFSA 

conta com uma equipe profissional comprometida a buscar alternativas que promovam a 

defesa dos direitos sociais das mulheres em situação de encarceramento, principalmente a 

defesa da saúde da mulher. 

2.1 Serviços de Atenção à Saúde no Regime Semiaberto Feminino de Manaus 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade 

– PNAISP instituída através da portaria interministerial de 02 de janeiro de 2014 busca 

fortalecer a reintegração social de pessoas encarceradas através da saúde, no âmbito do 

SUS. Tal política tem como objetivo qualificar e humanizar a atenção à saúde do sistema 

prisional por meio de ações conjuntas das áreas da saúde e justiça, oferecendo atenção 

preferencial para apenados dos regimes semiaberto e aberto. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Estado do Amazonas está entre 18 

Estados brasileiros que aderiram à PNAISP, desenvolvendo nas unidades prisionais ações 

de atenção básica. Entre as ações desenvolvidas estão o controle da tuberculose, 
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eliminação da hanseníase, controle da hipertensão, controle da diabetes mellitus, ações de 

saúde bucal, ações de saúde da mulher acrescidas de ações de saúde mental, DST/AIDS, 

ações de redução de danos, repasse da farmácia básica e realização de exames 

laboratoriais.  

O semiaberto feminino de Manaus contem uma equipe de saúde composta apenas 

por uma técnica de enfermagem e uma assistente social, onde o acesso das apenadas à 

saúde integral no âmbito do SUS é realizada constantemente através do setor de Serviço 

Social da unidade, que se propõe articular-se aos demais setores para viabilizar transporte e 

assistência à apenada também nas Unidades Básicas de Saúde – UBS no município de 

Manaus, na busca de garantir um direito que lhe é assegurado constitucionalmente. 

Ressalta-se que o Ministério da Saúde determina a Atenção Básica à Saúde no 

sistema penitenciário, como o primeiro nível de atenção, caracterizando-se pelo conjunto de 

ações no âmbito individual e coletivo que envolve: a promoção e a proteção da saúde, 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a redução de danos, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. Tais ações objeivam desenvolver uma ação integral que obtenha 

impacto positivo na condição de saúde dos encarcerados. Ferreira e Valois (2012, p.157) 

salientam que “A assistência médica não compreende somente o atendimento de 

emergência, mas todo um trabalho preventivo, com auxílio farmacêutico e odontológico, 

sendo mais adequada a designação constante na Lei de Execução Penal de assistência à 

saúde”. 

Os setores de Serviço Social e enfermagem da UPFSA articulam-se a outras 

instituições, estabelecendo parcerias. A exemplo tem-se a a clínica odontológica da 

Universidade do Estado do Amazonas – UEA para tratamento odontológico especializado 

com as reeducandas e com o Departamento de Saúde Coletiva da faculdade de medicina 

da Universidade Federal do Amazonas – UFAM por meio de ações de extensão acadêmica, 

os quais buscam desenver ações sociais e de saúde junto às reeducandas da UPFSF de 

Manaus de modo a contribuir com o emponderamento acerca dos direitos e a construção da 

autonomia na transição do cárcere para a liberdade. As ações pautam-se, também, na 

valorização da feminilidade das reeducandas como tratamentos estéticos além de realização 

de testes-rápidos (HIV, VDRL, HCV e HBsAG) e exames dermatológicos destinados à 

atender 70 reeducandas.  

Outra parceria do setor de Serviço Social da UPFSA é com a Secretaria Municipal de 

Saúde – SEMSA, a qual oportuniza a efetivação do direito da gestante encarcerada de 

realizar o acompanhamento pré-natal, assim como quaisquer necessidades das 

reeducandas em relação ao atendimento à saúde, de forma prioritária.  

Nesse contexto, destaca-se os desafios enfrentados cotidianamente pelo assistente 

soical na busca de materializar os direitos dessas mulheres seja na atenção a saúde básica, 
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como dentre outros. Tais desafios apontam para a despreza ao conservadorismo e a busca 

incessável pelo aprimoramento intelectual. Pois, o profissional que atua no sistema 

penitenciário atua diariamente com entraves históricos, econômicos e ideológicos, o que 

desafia este profisisonal no enfrentamento das múltiplas expressões da Questão Social. 

Portanto, a prática profissional do assistente social em uma unidade prisional é 

sempre desafiadora, pois nas extremidades da mediação das correlações de forças está de 

um lado o público alvo das ações que se encontram em situação de vulnerabilidade social e 

de outro, o Estado, que cumpre seu papel repressor e cobra os devidos reajustes para que 

essa população retorne ao convívio em sociedade.  

3.  Os desafio da Prática Profissional no Regime Semiaberto: Último Estágio do Cárcere 

Discutir os desafios da prática profissional no sistema prisional, nos remete a refletir 

que o desafio contemporâneo para os assistentes sociais é romper com a visão focalista da 

profissão, que não considera o desenvolvimento das classes sociais tampouco as relações 

entre Estado e sociedade, tornando-se apenas um profissional executor de tarefas, que não 

faz análise de conjuntura, que não propõe intervenções criativas e propositivas 

(IAMAMOTO,2014). 

Desta forma, tendo como seu maior empregador o Estado, o assistente social deve 

ser competente e habilitado para atuar na mediação das correlações de força impostas na 

realidade social. No semiaberto feminino da cidade de Manaus, percebe-se que a mediação 

dos interesses dá-se de forma complexa: Estado → Assistente Social← Reeducanda 

Reeducanda → Assistente Social ← Reeducanda. Em sua relação com o Estado, o 

assistente social busca defender e preservar os direitos sociais não interrompidos pela 

privação da liberdade das reeducandas, ao mesmo tempo que em sua relação com as 

próprias reeducandas, o profissional lida com suas divergências de personalidades, 

dificuldades de relacionamento e a promoção do não conflito dentro do estabelecimento 

penal justamente para preservar o direito à saúde de todas.  

Ressalta-se que, relacionado a Atenção Básica à Saúde no Sistema Penitenciário, o 

trabalho do assistente social, vai desde atender situações individuais que necessitem de 

uma escuta qualificada a ações articuladas as redes intersetoriais de proteção social que 

buscam a promoção da saúde deste público. Exercer a prática profissional no semiaberto 

feminino exige que o assistente social tenha domínio de seu instrumento de trabalho para 

lidar com a equipe multiprofissional, para que seja possível promover a troca de informações 

sobre as reeducandas e assim, melhor exercer suas atribuições explícitas na LEP.  

A prática profissional no regime semiaberto feminino desafia então o profissional a 

travar diariamente embates com o objetivo de emponderar as mulheres que se encontram 
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no último estágio de cárcere, de modo a fazê-las reconhecer seus direitos e deveres como 

cidadã. Ferreira e Valois (2012, p. 158) ressalta “Pela quantidade de atribuições, devido ao 

pouco número de assistentes sociais, muitas das carências do interno ficam sem amparo”, é 

nesse sentido que a articulação com outras instituições de proteção social contribui para que 

os direitos sociais das apenadas não sejam deturpados.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa, destaca-se que para além de operacionalizar as políticas 

sociais, faz-se necessário conhecer as contradições no ambito das instituições do sistema 

prisional, as quais refletem a lógica da sociedade capitalista. Pois, foi possível identificar 

como as mulheres que estão em situação de cárcere, seja em sistema fechado ou não, são 

discriminadas não só pela sociedade, bem como pelos próprios funcionários do sistema. 

Indentificou-se que a percepção que se tem da mulher quando comete um crime, é de 

automaticamente renegar o papel feminino que lhe foi designado pela sociedade. Isso 

porque à mulher ainda cabe o papel de frágil, portanto transgredir essa função social a 

coloca em status de “exceção à regra”. 

A reeducanda do semiaberto feminino em Manaus se encontra em seu último estágio 

de encarceramento. Com isso, a nova liberdade trás para essas mulheres consequências 

severas após longos períodos de reclusão: desemprego, perda de vínculo familiar, cogitação 

ao retorno à criminalidade. É com esse contexto que o assistente social do semiaberto 

feminino de Manaus trabalha, exigindo deste a definição de estratégias para garantira de 

direitos da saúde e dentre outros demandados por essas mulheres. Assim, o trabalho do 

assistente social extrapola o atendimento apenas das demandas da saúde, necessitando a 

busca de mecanismos e articulações para que nesse estágio sejam esgotadas todas as 

possibilidades de garantira de direitos com vistas a ressocialização. Para tanto, é 

fundamental que o profissional de Serviço Social estabeleça a articulação da rede. Portanto, 

a saúde dessas mulheres, cidadãs de direitos e deveres, não concerne apenas ao bem-

estar físico, mas também psicológico e social exigindo ações diárias de orientação e 

articulação da rede, tendo em vista que se observa um notório descaso do Estado com o 

sistema prisional.   

Assim, é imprescindível a atuação do assistente social em unidades prisionais para a 

defesa de direitos que são constantemente violados e esquecidos pelo Poder Público e 

sociedade, pois reclusão, não é exclusão. Para tanto, faz-se necessário realizar estudos que 

apreendam a realidade destas mulheres na cidade de Manaus, pois ainda é incipiente o que 

se tem produzido, de forma a desmistificar o preconceito vivenciado por essas mulheres. É 

fundamental que o Serviço Social imprima uma atitude investigativa, de forma a sistematizar 
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não só o trabalho, mas também encaminhar e cobrar do poder público providencias, já que 

estas mulheres estão na custodia do Estado. É fundamental que se denuncie para o 

ministério Público todo descaso vivenciado nesse espaço ocupacional, já que o profissional 

tem como princípio defender de forma intransigente os direitos sociais. 
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