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Resumo: Propõe-se, por intermédio deste estudo, uma análise sobre o 
encarceramento de mulheres gestantes a fim de se verificar se as Regras 
de Bangkok da Organização das Nações Unidas para o tratamento de 
mulheres presas estão sendo implementadas na prática. Para tal, foi 
necessário realizar uma análise bibliográfica sobre quem são as mulheres 
encarceradas no Brasil, bem como sobre a legislação nacional e 
internacional pertinente ao tema, com foco nas Regras de Bangkok, para, 
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ao final, verificar se normas estão sendo, de fato, cumpridas quando se 
trata de gestantes encarceradas. Como base teórica, foram utilizadas 
doutrinas de Piera Barzanõ (2013), Vera Regina Pereira de Andrade 
(2013) e Maria do Carmo Leal (2016). 

Palavras-chave: Regras de Bangkok, Sistema carcerário brasileiro, 
Maternidade. 

 

Abstract: Through this study, an analysis of the imprisonment of 
pregnant women is proposed in order to verify whether the United 
Nations Bangkok Rules for the Treatment of Women in Prison are being 
implemented in practice. To this end, it was necessary to carry out a 
bibliographical analysis on who the imprisoned women are in Brazil, as 
well as on the national and international legislation pertinent to the 
subject, focusing on the Bangkok Rules, in order to verify, at the end, 
whether the rules are in fact being complied with when it comes to 
pregnant women in prison. As a theoretical basis, the doctrines of Piera 
Barzanõ (2013), Vera Regina Pereira de Andrade (2013) and Maria do 
Carmo Leal (2016) were used. 

Keywords: Bangkok rules, Brazilian prison system, Maternity. 

 

Resumen: Mediante este estudio se propone un análisis del 
encarcelamiento de mujeres embarazadas para verificar si se están 
aplicando en la práctica las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas para 
el tratamiento de las mujeres encarceladas. Para ello fue necesario 
realizar un análisis bibliográfico sobre quiénes son las mujeres 
encarceladas en Brasil, así como sobre la legislación nacional e 
internacional pertinente al tema, centrándose en las Reglas de Bangkok, 
para verificar, al final, si las reglas se cumplen efectivamente cuando se 
trata de mujeres embarazadas en prisión. Como base teórica se utilizaron 
las doctrinas de Piera Barzanõ (2013), Vera Regina Pereira de Andrade 
(2013) y Maria do Carmo Leal (2016). 

Palabras-clave: Reglas de Bangkok, Sistema penitenciario brasileño, 
Maternidad. 

 

 

 

 

Introdução 

Apesar de as mulheres representarem grande parte da população carcerária 
brasileira, o sistema penitenciário, nacional e internacional, sempre foi pensado sob 
a ótica masculina, ignorando as necessidades femininas, principalmente no que 
tange à maternidade. Assim, muitos presídios não estão habilitados para atender 
mulheres gestantes, lactantes e/ou com filhos pequenos por ausência de espaços 
adequados para o seu tratamento. 

Tendo em vista essa realidade, a Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU) aprovou, em 2010, as Regras de Bangkok para o tratamento de 
mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. 
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Esse conjunto normativo tem como objetivo reconhecer as necessidades 
tipicamente femininas, principalmente no que tange à maternidade e à higiene. As 
referidas regras foram traduzidas para o português e publicadas no Brasil em 2016, 
de maneira que o Brasil teria a obrigação de cumpri-las, apesar de não poder sofrer 
sanções caso não o faça. 

Diante desse cenário, por meio de uma análise documental, o presente artigo 
se propõe a responder o seguinte problema de pesquisa: as Regras de Bangkok da 
Organização das Nações Unidas possui efetividade no Brasil no que tange ao 
tratamento de detentas gestantes, lactantes e mães com filhos menores?  

Para tanto, no primeiro capítulo será traçado um perfil das mulheres 
encarceradas com o objetivo de verificar quais são as mulheres mais atingidas pelas 
políticas prisionais brasileiras. No segundo capítulo, será feita uma análise das 
Regras de Bangkok com destaque das normas referentes ao tratamento das detentas 
gestantes, lactantes e mães com filhos menores.  

Já no terceiro capítulo será realizada uma avaliação das leis brasileiras 
pertinentes ao tema a fim de verificar se estas são compatíveis ou não com as Regras 
de Bangkok. Por fim, no quarto capítulo, será verificado se, de fato, as normas de 
direito nacional e internacional estão sendo cumpridas nos presídios brasileiros. 

 

1. A mulher no sistema penitenciário brasileiro 

O sistema prisional brasileiro foi instituído com a função de reprovar o delito 
cometido e impedir a prática de novos crimes. No plano ideal, seria proporcionado 
para o criminoso um ambiente onde ele passaria por programas de ressocialização, 
permitindo sua volta para a sociedade consciente do mal que praticou, mas imbuído 
de um projeto de convivência pacífica na sociedade. 

Entretanto, o processo de criminalização de certas práticas é exclusivamente 
político, deixando a cargo das classes dominantes a escolha do que é crime. Com isso, 
é possível observar a seletividade existente no sistema penal. Sobre o tema, Andrade 
defende que  

os socialmente marginalizados são convertidos em potenciais infratores e, como tal, 
tornam-se os clientes do controle social, seja da política da pena e da criminalização 
(estigmatizados como criminosos), seja da política social e do assistencialismo 
(estigmatizados como “grupos de risco”). (ANDRADE, 2013, p. 341) 

Assim, entende-se que o sistema penal e a aplicação das penas estão voltados 
para a contenção de certos grupos sociais já estigmatizados e não para a prevenção 
do crime. Tal fato mostra um grande distanciamento entre a função declarada e a 
função real desses mecanismos de controle social, reflexo de um processo 
excludente e discriminatório.  

Essa seletividade pode ser notada, inclusive, em relação aos presídios 
femininos e é comprovada a partir de um levantamento de dados realizado pelo 
INFOPEN – Mulheres (Levantamento de Informações Penitenciárias) em 2018. Este 
verificou que:  

a. 50% da população carcerária feminina é jovem, consideradas até 29 anos (INFOPEN, 
2018, p. 38); 



Laura Rosenberg Schneider  
Marcelo Fernando Quiroga Obregón 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  4 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

b. 62% da população carcerária feminina é negra (INFOPEN, 2018, p. 40); 

c. “66% da população prisional feminina ainda não acessou o ensino médio, tendo 
concluído, no máximo, o ensino fundamental. Apenas 15% da população prisional 
feminina concluiu o ensino médio” (INFOPEN, 2018, p. 43); 

d. 74% das mulheres encarceradas possuem filhos (INFOPEN, 2018, p. 51). 

Por meio desse cenário, verifica-se que as mulheres encarceradas 
correspondem à parte mais vulnerável da sociedade e que sofre um processo de 
dupla discriminação no qual se pune tanto a conduta ilícita quanto a condição social 
da pessoa. Para Loic Wacquant (apud DIAS; DIAS; MENDONÇA, 2013, p. 393), 
“penalizar a miséria significa aqui ‘tornar invisível’ o problema negro e assentar a 
dominação racial dando-lhe um aval de Estado”, logo, esse é um problema ligado 
diretamente com a questão racial. 

Em relação à situação específica do encarceramento feminino, os 
levantamentos realizados pelo INFOPEN (2018, p. 17), entre os anos de 2000 e 2016, 
demonstram que o número de detentas aumentou em 525% no Brasil. Apesar de 
estatísticas como esta evidenciam que o aprisionamento de criminosos como prática 
no enfrentamento da criminalidade tem se mostrado ineficaz, o Brasil é o país que 
mais aprisiona mulheres, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia. 
(INFOPEN, 2018, p. 13) 

A mesma pesquisa demonstra, ainda, que os crimes pelo quais as mulheres 
mais foram condenadas ou aguardam julgamento em 2016 são aqueles relacionados 
ao tráfico e drogas, que correspondem a 62% das incidências penais. Dentre eles, 
82% das tipificações são de Tráfico de Drogas, 16% das incidências são de 
Associação para o Tráfico e 2% de Tráfico Internacional de Drogas. (INFOPEN, 2018, 
p. 53) 

Apesar das estatísticas elevadas, isso não significa que as mulheres ocupam 
papéis de importância dentro da organização do tráfico de drogas. Pelo contrário, 
“embora existam exceções, às mulheres são delegadas posições de baixo escalão, 
baixa remuneração e alto risco. As mulheres, e especialmente as de minorias étnicas, 
atuam desproporcionalmente como mulas de drogas3”. (UNITED NATIONS OFFICE 
ON DRUGS AND CRIME, 2014, p. 2, tradução livre) 

Evidente, portanto, que muitas dessas mulheres não apresentam risco real 
para a sociedade, visto que, atuam primordialmente na distribuição em pequena 
escala e no transporte da droga. Além disso, tais atividades são realizadas como uma 
forma de enfrentar a pobreza ou por coerção de um parceiro ou membro da família. 
(CONSÓRCIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS, 2016, p. 4) 

Destaca-se, ainda, que a sociedade brasileira é muito marcada pelo machismo, 
de maneira que a mulher continua sendo vista como a principal responsável pelo 
cuidado materno. Assim, o encarceramento de mulheres mães ou gestantes tem 
sérias consequências para sua família, podendo expor aqueles que dependem dela a 
situações de abandono e marginalidade. (CONSÓRCIO INTERNACIONAL SOBRE 
POLÍTICAS DE DROGAS, 2016, p. 4) 

 

3 While there are exceptions, women are delegated low-ranking, low-paying, high-risk positions. 
Women, and especially those from ethnic minorities, disproportionately act as drug mules. 
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Diante do exposto, evidente que há uma grande presença da mulher no sistema 
prisional brasileiro devido aos estigmas sociais que as envolvem. Contudo, ainda 
assim, os presídios são pensados primordialmente sob a ótica masculina, não 
levando em consideração as necessidades específicas das mulheres, principalmente 
as gestantes, as mães e as lactantes, fato este que gera um impacto direto na 
estrutura familiar. 

 

2. As Regras de Bangkok para o tratamento de mulheres presas 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada após o término da Segunda 
Guerra Mundial, em 1945, com o objetivo de manter a paz entre os Estados Membros 
e “promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma 
liberdade ampla”. Em 22 de outubro de 1945, por meio do Decreto nº 19.841, foi 
promulgada a Carta das Nações Unidas, tornando o Brasil membro da organização.  

Dentro desse cenário, as Regras de Bangkok são diretrizes para o tratamento 
de mulheres encarceradas, oferecendo um patamar mínimo civilizatório que deve 
ser observado no tratamento de mulheres no sistema carcerário. O Brasil, como 
membro da ONU, possui a obrigação de seguir as regras, contudo, caso não o faça, 
não pode sofrer sanções. (PELINSKI et al, 2017, p. 4) 

As Regras de Bangkok foram aprovadas em 2010 pela Assembleia Geral da 
ONU como uma forma de completar as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso, 
de 1957, visto que estas não levavam em consideração a realidade das mulheres 
encarceradas. Em 2016, as Regras foram traduzidas para o português e publicadas 
no Brasil, proporcionando olhar diferenciado para as especificidades de gênero, 
visto que o sistema carcerário sempre foi pensado pela ótica masculina e, portanto, 
ignora as demandas e necessidades femininas, principalmente a maternidade. 
(BRASIL, 2016c, p. 12) 

A ideia de que as mulheres têm um pretenso instinto materno biológico que as 
torna melhores no cuidado infantil segue muito difundida na sociedade (COLLINS, 
2009, p. 302), de maneira que elas se tornam as maiores responsáveis pelas tarefas 
domésticas e pelo cuidado dos filhos. Entretanto, a partir do momento em que a 
mulher mãe ou gestante é encarcerada, são quebrados vínculos e passa a ser 
necessário reorganizar todo o quadro familiar.  

Apesar desse cenário, até a publicação das Regras de Bangkok no Brasil, pouco 
se falava sobre as necessidades específicas da mulher no sistema carcerário 
brasileiro, visto que o judiciário, de maneira geral, é pensado apenas pela ótica 
masculina. Em razão disso, a análise das regras se mostra de suma importância, 
principalmente no que tange a gestantes ou a mães encarceradas. 

Diante disso, de início, a Regra 5 já observa que, em relação à higiene, as 
mulheres possuem necessidades específicas, principalmente quando estão 
menstruadas, no período gestacional ou lactantes. Assim, a norma determina que, 
no presídio, deve haver instalações e materiais adequados para suprir tais 
necessidades. 

Regra 5 

A acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais exigidos para 
satisfazer as necessidades de higiene específicas das mulheres, incluindo absorventes 
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higiênicos gratuitos e um suprimento regular de água disponível para cuidados 
pessoais das mulheres e crianças, em particular mulheres que realizam tarefas na 
cozinha e mulheres gestantes, lactantes ou durante o período da menstruação. (BRASIL, 
2016c, p. 23) 

Ainda de acordo com a Regra 5, o mesmo tipo de atenção deve ser prestado à 
criança que permanece com a mãe no presídio. Esta também deve ter suas 
necessidades específicas respeitadas a fim de garantir a melhor estadia possível. 

A Regra 42 prevê expressamente que, para as detentas, deve ser organizado 
um plano de atividades que considere as necessidades específicas de gênero, 
criando um programa apropriado para gestantes, lactantes e/ou com filhos na 
prisão. Além disso, determina que  

o regime prisional deverá ser flexível o suficiente para atender às necessidades de 
mulheres gestantes, lactantes e mulheres com filhos/as. Nas prisões serão oferecidos 
serviços e instalações para o cuidado das crianças a fim de possibilitar às presas a 
participação em atividades prisionais. (BRASIL, 2016c, p. 33) 

Já o acompanhamento pré-natal é outro tópico de suma importância a ser 
abordado pelas regras, pois este é o momento no qual os profissionais da área da 
saúde podem instruir a paciente para que ela saiba lidar melhor com esse período. 
Isso porque, “é no pré-natal que a mulher deverá ser mais bem orientada para que 
possa viver o parto de forma positiva, ter menos riscos de complicações no 
puerpério e mais sucesso na amamentação”. (RIOS; VIEIRA, 2007, p. 478) 

Em relação a esse assunto, além de versar sobre o direito das gestantes a 
consultas médicas, que outros instrumentos normativos já previam, as Regras de 
Bangkok abordam também o tema da alimentação e da necessidade de exercícios 
por parte das gestantes e lactantes. Esta deve ser feita de forma diferenciada de 
acordo com as necessidades pessoais de cada uma, respeitando orientação 
nutricional. 

Regra 48 

1. Mulheres gestantes ou lactantes deverão receber orientação sobre dieta e saúde 
dentro de um programa a ser elaborado e supervisionado por um profissional da saúde 
qualificado. Deverão ser oferecidos gratuitamente alimentação adequada e pontual, um 
ambiente saudável e oportunidades regulares de exercícios físicos para gestantes, 
lactantes, bebês e crianças. 

2. Mulheres presas não deverão ser desestimuladas a amamentar seus filhos/as, salvo 
se houver razões de saúde específicas para tal. 

3. As necessidades médicas e nutricionais das mulheres presas que tenham 
recentemente dado à luz, mas cujos/as filhos/as não se encontram com elas na prisão, 
deverão ser incluídas em programas de tratamento. (BRASIL, 2016c, p. 34) 

A Regra 24 estabelece, ainda, que “instrumentos de contenção jamais deverão 
ser usados em mulheres em trabalho de parto, durante o parto e nem no período 
imediatamente posterior”, promovendo, assim, a dignidade das detentas gestantes. 
(BRASIL, 2016c, p. 34) 

Após o nascimento da criança, as regras tratam sobre as medidas que devem 
ser tomadas para a estadia do filho com o pai ou com a mãe na unidade prisional, 
estabelecendo critérios a serem respeitados para que o melhor interesse da criança 
seja respeitado. 
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Regra 29 

1. A decisão de permitir uma criança de ficar com seu pai ou com sua mãe na unidade 
prisional deve se basear no melhor interesse da criança. Nas unidades prisionais que 
abrigam filhos de detentos, providências devem ser tomadas para garantir: 

(a) creches internas ou externas dotadas de pessoal qualificado, onde as crianças 
poderão ser deixadas quando não estiverem sob o cuidado de seu pai ou sua mãe. 

(b) Serviços de saúde pediátricos, incluindo triagem médica, no ingresso e 
monitoramento constante de seu desenvolvimento por especialistas. 

2. As crianças nas unidades prisionais com seu pai ou sua mãe nunca devem ser tratadas 
como presos. (BRASIL, 2016c, p. 30) 

As Regras de Bangkok tratam sobre as formalidades deste processo, de 
maneira mais detalhada, separando três regras que versam especificamente sobre a 
estadia do menor na unidade prisional com a mãe.  

A Regra 49 determina que a decisão permitindo a estadia dos filhos com as 
mães na prisão deve ser fundamentada no melhor interesse da criança, além disso, 
o menor nunca poderá ser tratado como preso. Já a Regra 50 prevê que o filho da 
detenta deve ter o maior número de oportunidades de passar tempo com a mãe. Por 
fim, a Regra 51 determina que essa criança deverá ter o mesmo acesso à educação e 
à saúde que as crianças fora da prisão, a fim de que não haja qualquer tipo de 
discriminação. 

Regra 49 

Decisões para autorizar os/as filhos/as a permanecerem com suas mães na prisão 
deverão ser fundamentadas no melhor interesse da criança. Crianças na prisão com 
suas mães jamais serão tratadas como presas. 

Regra 50 

Mulheres presas cujos/as filhos/as estejam na prisão deverão ter o máximo possível de 
oportunidades de passar tempo com eles. 

Regra 51 

1. Crianças vivendo com as mães na prisão deverão ter acesso a serviços permanentes 
de saúde e seu desenvolvimento será supervisionado por especialistas, em colaboração 
com serviços de saúde comunitários. 

2. O ambiente oferecido para a educação dessas crianças deverá ser o mais próximo 
possível àquele de crianças fora da prisão.  (BRASIL, 2016c, p. 35) 

A fim de dar máxima efetividade ao direito de convivência materna, seja da 
mulher ou da criança, as Regas 22 e 23 vedam expressamente que a presa gestante 
ou lactante sofra medidas disciplinares que as impeçam de ter contato com a família 
ou sanções de isolamento. 

Regra 22 

Não se aplicarão sanções de isolamento ou segregação disciplinar a mulheres gestantes, 
nem a mulheres com filhos/as ou em período de amamentação. 

Regra 23 

Sanções disciplinares para mulheres presas não devem incluir proibição de contato 
com a família, especialmente com crianças. (BRASIL, 2016c, p. 27) 

Dessa forma, mesmo que a mãe continue sendo a maior responsável pelo 
cuidado materno quando não está reclusa, as Regras de Bangkok permitem que o 
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impacto do encarceramento na vida familiar não seja tão grande. Assim, há menos 
desrespeito ao direito das detentas e de seus filhos, seja o direito de convivência 
familiar, sejam os outros direitos inerentes da personalidade. 

As Regras de Bangkok também determinam como que deve ser conduzido o 
momento de separação da mãe com seu filho. De acordo com a Regra 52, deve ser 
respeitado, a todo momento, o melhor interesse da criança, de maneira que o 
processo de separação deve ser feito com delicadeza e apenas quando já tiver sido 
providenciado um lar alternativo para o menor. 

Regra 52 

1. A decisão do momento de separação da mãe de seu filho deverá ser feita caso a caso 
e fundada no melhor interesse da criança, no âmbito da legislação nacional pertinente. 

2. A remoção da criança da prisão deverá ser conduzida com delicadeza, e apenas 
quando alternativas de cuidado da criança tenham sido identificadas e, no caso de 
presas estrangeiras, com consulta aos funcionários/as consulares. 

3. Uma vez separadas as crianças de suas mães e colocadas com familiares ou parentes, 
ou sob outras formas de cuidado, serão oferecidas às mulheres presas o máximo de 
oportunidades e condições para encontrar-se com seus filhos e filhas, quando estiver 
sendo atendido o melhor interesse das crianças e a segurança pública não for 
comprometida. (BRASIL, 2016c, p. 35) 

Diante do exposto, evidente que as Regras de Bangkok trazem um patamar 
muito mais elevado para o tratamento de mulheres gestantes, lactantes e/ou mães 
encarceradas, no qual os direitos da personalidade das detentas e de seus filhos são 
respeitados.  

Apesar de todas essas regras e direitos que são garantidos para as gestantes, 
lactantes e/ou mães no sistema prisional, é importante destacar que, na Nota do 
Secretariado das Regras de Bangkok, a Assembleia Geral da ONU “enfatiza que ao 
sentenciar ou aplicar medidas cautelares a uma mulher gestante ou à pessoa que 
seja fonte principal ou única de cuidado de uma criança, medidas não privativas de 
liberdade devem ser preferidas sempre que possível e apropriado, e que se 
considere impor penas privativas de liberdade apenas a casos de crimes graves ou 
violentos”. (BRASIL, 2016c, p. 18) 

Tal entendimento está previsto expressamente na Regra 64: 

Regra 64 

Penas não privativas de liberdade para as mulheres gestantes e mulheres com filhos/as 
dependentes serão preferidas sempre que for possível e apropriado, sendo a pena de 
prisão considerada apenas quando o crime for grave ou violento ou a mulher 
representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do/a filho/a ou 
filhos/as e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado. (BRASIL, 2016c, p. 
37) 

Indo além da prisão provisória, a Regra 2 de Bangkok estabelece que 

antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres responsáveis 
pela guarda de crianças tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo 
a possibilidade de suspender por um período razoável a medida privativa de liberdade, 
levando em consideração o melhor interesse das crianças. (BRASIL, 2016c, p. 22) 
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É, portanto, perceptível a preocupação com a criança para que seu melhor 
interesse seja respeitado. Nessa perspectiva, permite-se, inclusive, suspender a 
pena privativa de liberdade visando o desenvolvimento mais sadio do menor. 

Piera Barzanõ, especialista do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime 
(Unodc), apresentou o trabalho “The Bangkok Rules: an international response to 
the needs of women offender4” em um seminário realizado pela The United Nations 
Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders5 (UNAFEI). Neste, a pesquisadora defende que essa regra é  

[...] dedicada a mulheres com responsabilidades de guarda de crianças, que antes ou na 
admissão, deve poder fazer arranjos para os seus filhos, incluindo uma suspensão 
razoável da detenção, tendo em conta o melhor interesse da criança. A mãe também 
deve ter acesso neste momento à informação e aconselhamento jurídico sobre arranjos 
de cuidados alternativos e as suas implicações em longo prazo. Quando conceder a 
suspensão da detenção ou da pena não for possível, as autoridades devem pelo menos 
considerar a possibilidade da prisão domiciliar imediatamente na detenção, para 
permitir que sejam tomadas as disposições necessárias no que tange o acolhimento das 
crianças6. (BARZANÕ, 2013, p. 89, tradução livre) 

Nesse sentido, entende-se que as previsões das Regras 2 e 64 respeitam as 
necessidades específicas das mulheres ao entender que, na nossa sociedade, a 
mulher continua como a principal responsável pelo cuidado materno e, portanto, 
deve ser dada uma atenção especial às detentas mães e gestantes. Com isso, também 
é respeitado o princípio do melhor interesse da criança, pois garante um convívio 
familiar maior e impede o desmembramento da família em razão do cárcere. 

Diante do que foi exposto, as Regras de Bangkok se mostram como um grande 
marco no reconhecimento das necessidades femininas dentro do sistema carcerário. 
Uma vez que os presídios sempre foram pensados pela ótica masculina, as 
particularidades femininas foram esquecidas, de modo que o seu reconhecimento 
pela ONU se mostra muito importante para aumentar a visibilidade do tema e alertar 
os organizadores de políticas públicas sobre sua importância. 

 

3. A legislação brasileira no que tange à maternidade no cárcere 

Quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, vários direitos sociais 
passaram a ser garantidos, como saúde, trabalho e educação. No que tange ao tema 
do presente artigo, pode-se destacar as previsões dos artigos 5º, inciso L e 6º, caput. 
O primeiro prevê o direito das presidiárias permanecerem com seus filhos durante 

 

4 As Regras de Bangkok: uma resposta internacional às necessidades da mulher infratora. (Tradução 
livre). 

5 O Instituto das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento do Delinquente na Ásia e 
no Extremo Oriente. 

6 Rule 2.2 is dedicated to women with caretaking responsibilities for children, who prior to or on 
admission, should be permitted to make  arrangements for their children, including a reasonable 
suspension of detention, taking into account the best interests of the child. The mother should also 
have access at this time to information and legal advice on alternative care arrangements and their 
long-term implications. When granting suspension of detention or sentence is not possible, 
authorities should at least consider the option of home leave, immediately on detention to allow for 
the requisite arrangements regarding childcare to be made. 
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a fase da amamentação, já o art. 6º, caput, positiva a proteção à maternidade e à 
infância como direitos sociais. 

Art. 5º, L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer 
com seus filhos durante o período de amamentação. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988) 

Além disso, o artigo 227 da Constituição estabelece, ainda, que é dever da 
família, da sociedade e do Estado, cada um da maneira mais adequada e de acordo 
com suas funções, garantir todos os meios para que os direitos das crianças, 
adolescentes e jovens sejam garantidos. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988) 

Ainda sobre a proteção da criança, é possível destacar os artigos 7º, 8º e 9º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratam sobre os cuidados que a mulher 
gestante deve receber nos estágios pré e pós-natal e sobre como deve se dar o 
desenvolvimento da criança. 

Art. 7º. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

Art. 8º. É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré 
e perinatal. 

§ 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo 
critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e 
hierarquização do Sistema. 

§ 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a 
acompanhou na fase pré-natal. 

§ 3º Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele 
necessitem. 

§ 4º Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, 
no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as 
consequências do estado puerperal. 

§ 5º A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser também prestada a gestantes 
ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. 

Art. 9º. O Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão condições 
adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida 
privativa de liberdade. (BRASIL, 1990) 

Em relação ao momento do parto, assim como previsto nas Regras de Bangkok, 
o Brasil também vedou o “emprego de algemas em mulheres presas em qualquer 
unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto 
da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, 
durante o período em que se encontrar hospitalizada”, conforme art. 3º, Decreto nº 
8.858, de 26 de setembro de 2016. 
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Já no que tange às condições de tratamento das gestantes e de seus filhos nos 
presídios, a Lei de Execução Penal (LEP) reforça a necessidade de assistência médica 
tanto para a mãe quanto para o bebê e determina que, dentro dos presídios 
femininos, deverá conter berçário para o cuidado e a amamentação de crianças com 
até 6 meses de idade. 

Art. 14, §3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no 
pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. 

[...] 

Art. 83, §2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de 
berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no 
mínimo, até 6 (seis) meses de idade. 

[...] 

Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será 
dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores 
de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança 
desamparada cuja responsável estiver presa. 

Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo: 

I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela 
legislação educacional e em unidades autônomas; e 

II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua 
responsável. (BRASIL, 1984) 

Além dos requisitos básicos da unidade celular presentes no artigo 88 da LEP, 
o art. 89 da mesma lei prevê que as penitenciárias femininas também devem ser 
dotadas de seção para gestante e parturiente e de creche, como forma de efetivação 
dos direitos da mãe e da criança.  

Tais previsões podem ser interpretadas como reflexos do artigo 5º, L da CF, 
pois estabelecem as condições adequadas para que a presidiária permaneça com seu 
filho durante o período da amamentação. Assim, observa-se que a criança tem o 
direito legal de permanecer com a mãe e que esta também possui o direito de ficar 
com o seu filho, ambos direitos que não devem ser restringidos.  

Nesse sentido, em março de 2016 foi sancionado o Marco da Primeira Infância, 
Lei nº 13.257/2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. 
A referida lei alterou o Código de Processo Penal (CPP), acrescentando no artigo 318, 
inciso IV e V, a permissão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar 
quando o agente for gestante ou mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos. 

Dois anos depois, foi promulgada a Lei nº 13.769/2018, que alterou o CPP para 
regulamentar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher 
gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Tal 
substituição, conforme redação do artigo 318-A, incisos I e II, CPP, somente poderá 
ser efetuada se o crime da detenta não tiver sido cometido com violência ou grave 
ameaça e nem tenha sido contra seu filho ou dependente. A mesma lei também 
alterou a LEP com o objetivo de disciplinar o regime de cumprimento de pena dessas 
detentas, prevendo regras específicas de progressão de regime (artigo 112, §3º, 
LEP). 
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Diante disso, verifica-se que o Brasil possui legislação interna compatível com 
as Regras de Bangkok. Apesar de a norma internacional ser mais específica em 
relação às necessidades das mulheres e sobre como os seus direitos serão 
efetivados, a legislação nacional não diverge do que está previsto na regulamentação 
da ONU. 

 

4. A eficácia das Regras de Bangkok no Brasil 

Feitos os devidos apontamentos sobre as normas nacionais e internacionais 
no que tange ao tratamento de detentas gestantes, lactantes e/ou mães, é necessário 
avaliar se, de fato, tais direitos são cumpridos.  

Em relação ao tipo de estabelecimento no qual as detentas ficam reclusas, o 
levantamento de dados realizado pelo INFOPEN – Mulheres (Levantamento de 
Informações Penitenciárias) em 2018 apontou que “74% das unidades prisionais 
destinam-se aos homens, 7% ao público feminino e outro 16% são caracterizados 
como mistos” (INFOPEN, 2018, p. 22). Estes últimos são presídios originalmente 
masculinos, mas que possuem alas ou celas para detentas. 

Ainda de acordo com o levantamento, existem 27.029 vagas para mulheres em 
estabelecimentos prisionais brasileiros, entretanto, em 2016, a população prisional 
feminina era de 42.355, que representa um déficit de 15.326 vagas e uma taxa de 
ocupação de 156,7%. (INFOPEN, 2018, p. 11) 

A existência de presídios construídos especificamente para as mulheres é de 
suma importância para que as necessidades específicas femininas sejam 
observadas, como “o aleitamento no ambiente prisional, espaços para os filhos das 
mulheres privadas de liberdade, espaços para custódia de mulheres gestantes, 
equipes multidisciplinares de atenção à saúde da mulher, entre outras 
especificidades”. (INFOPEN, 2018, p. 23) 

Entretanto, conforme se observa pelos dados apresentados, existe um déficit 
muito grande em relação ao número de vagas ofertadas em presídios femininos e o 
número de detentas. Diante disso, já é possível identificar o desrespeito às Regras 
de Bangkok que preveem expressamente a necessidade de alocar as mulheres em 
instalações que satisfaçam suas necessidades específicas, com o objetivo de 
promover a dignidade da mulher mesmo dentro do sistema prisional. 

Já em relação às instalações próprias para gestantes, lactantes e/ou mães 
reclusas, o levantamento constatou que apenas 55 unidades em todo o país 
declaram possuir celas ou alas específicas para gestantes. Além disso, somente 14% 
das unidades femininas ou mistas possuem berçário para crianças de até 2 anos de 
idade, somando uma capacidade total para receber até 467 bebês. (INFOPEN, 2018, 
p. 29-32) 

Já em relação às creches, destinadas às crianças maiores de 2 anos de idade, 
apenas 3% das unidades prisionais femininas ou mistas declaram possuir tal 
instalação, de maneira que há uma capacidade total de 72 crianças (INFOPEN, 2018, 
p. 33). Tal dado evidencia uma grande inconsistência, tendo em vista que 74% das 
mulheres privadas de liberdade possuem filhos. (INFOPEN, 2018, p. 51) 
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Nesse sentido, verifica-se que, caso a mulher deseje permanecer com o filho na 
unidade prisional, a fim de que a criança se beneficie do contato materno e da 
amamentação, o filho estará submetido a condições indignas e insalubres por 
ausência de espaços adequados para sua estadia. Assim, o descumprimento das 
Regras de Bangkok traz consequências para mãe e filho, ocasionando desrespeito de 
vários de seus direitos.  

Além disso, nas unidades que possuem ala materno-infantil para o período de 
amamentação, há obrigatoriedade de permanecer 24h com o bebê, sem ter qualquer 
contato com as outras detentas, apenas com aquelas que são mães. Destaca-se, 
ainda, que o rigor nessas alas, principalmente em relação aos cuidados com a 
criança, é muito maior quando comparado à ala comum (ANGOTTI; BRAGA, 2015, p. 
233-234). Dessa forma, as mães, apesar de possuírem a oportunidade de 
permanecer com seus filhos, para tal, devem viver em uma situação de isolamento, 
solidão e excesso de disciplina.  

Somado a isso, na maior parte dos casos, a separação da mãe e da criança 
acontece de maneira abrupta e sem qualquer tipo de acompanhamento psicológico. 
Nesse cenário, a detenta, que exercia o papel de mãe durante 24h por dia, deixa de 
ter convívio com seu filho sem transição ou período de adaptação, gerando 
consequências psicológicas graves e que aumentam a situação de vulnerabilidade 
da mulher encarcerada. (ANGOTTI; BRAGA, 2015, p. 235-236) 

Em relação ao atendimento médico das gestantes, uma pesquisa realizada em 
2015 por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Sorbonne Universités 
verificou que 93% das mulheres tiveram atendimento pré-natal, entretanto, “apenas 
32% delas tiveram a atenção classificada como adequada ou mais que adequada”. 
(LEAL et al, 2016, p. 2064) 

Além disso, no momento do parto, apenas 3% das mulheres tiveram o 
acompanhante de sua escolha e 11% delas receberam visitas de familiares no 
hospital (LEAL et al, 2016, p. 2065). Destaca-se, ainda, que 89% das famílias das 
gestantes sequer foram avisadas sobre o início do trabalho de parto da detenta, de 
maneira que não tiveram a oportunidade de comparecer ao hospital. (LEAL et al, 
2016, p. 2067) 

Sobre o uso de algemas, 36% das gestantes informaram ter utilizado algemas 
em algum momento da internação, enquanto 8% delas afirmam ter usado inclusive 
durante o parto (LEAL et al, 2016, p. 2065), em um desrespeito claro às Regras de 
Bangkok e à Constituição Federal, que busca tutelar ao máximo os direitos humanos 
e preservar a dignidade inclusive das pessoas privadas de liberdade. 

Diante das informações apresentadas, verifica-se que o Brasil ainda não 
conseguiu implementar de maneira eficaz o disposto nas Regras de Bangkok e nem 
mesmo o que a legislação nacional propõe sobre o tratamento de detentas mães, 
gestantes ou lactantes. O sistema prisional continua sendo pensado sob a ótica 
masculina, de maneira que as necessidades básicas femininas não são observadas e, 
consequentemente, os direitos das mulheres e de seus filhos são desrespeitados. 

Conforme já dito, a Organização das Nações Unidas não possui autoridade para 
impor sanções em razão do não cumprimento das normas, contudo, é evidente a 
situação de precariedade das mulheres gestantes, lactantes e/ou mães no sistema 
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carcerário brasileiro, de maneira que medidas devem ser tomadas em âmbito 
nacional a fim de garantir os direitos básicos das mulheres e de seus filhos. 

 

Considerações finais 

Nos últimos anos, o número de mulheres em situação de privação de liberdade 
tem crescido muito. Como a maioria dessas mulheres é gestante ou possui filhos que 
dependem de seus cuidados, não se pode deixar de abordar a relação entre o cárcere 
materno e a infância, principalmente tendo em vista que o ambiente prisional é 
pensado sob a ótica masculina, invisibilizando as necessidades femininas. 

Diante desse cenário, as Regras de Bangkok para o tratamento de mulheres 
presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras surgem 
como uma maneira de chamar a atenção dos Estados para as necessidades 
especificamente femininas dentro dos presídios, como a entrega de absorventes 
íntimos, a criação de alas específicas para gestantes, a realização do atendimento 
pré-natal dentre outros.  

Tais regras, apesar de mais específicas em relação às necessidades das 
mulheres gestantes, lactantes e/ou mães no sistema prisional, coadunam com o que 
a legislação brasileira dispõe sobre o tema. Nesse sentido, as Regras de Bangkok 
devem ser usadas como forma de complementar as leis brasileiras para que a 
atenção às necessidades femininas se dê de maneira eficaz no âmbito prisional. 

Entretanto, apesar de tais disposições, o que se verifica é que, na prática, há 
um descumprimento massivo de tais disposições, de maneira que não só as 
mulheres encarceradas, mas também os seus filhos sofrem com o desrespeito de 
seus direitos básicos.   

Referências 

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Mudança do Paradigma Repressivo em 
Segurança Pública: reflexões criminológicas críticas em torno à proposta da 
1º Conferência Nacional Brasileira de Segurança Pública. Sequência: Estudos 
Jurídicos e Políticos. Florianópolis, p. 335-356, dez. 2013. ISSN 2177-7055. 
Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/30342>. 
Acesso em: 08 mar. 2020. 

ANGOTTI, Bruna; BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Da hipermaternidade à 
hipomaternidade no cárcere feminino brasileiro. SUR: Revista Internacional 
de Direitos Humanos, São Paulo, v. 12, n. 22, p. 229-239, 2015.  Disponível 
em: <https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2015/12/16_SUR-
22_PORTUGUES_ANA-GABRIELA-MENDES-BRAGA_BRUNA-ANGOTTI.pdf>. 
Acesso em: 08 mar. 2020. 

BARZANÕ, Piera. The Bangkok Rules: an international response to the needs of 
women offenders. In: The 153rd International Senior Seminar, 2013, 
Japão. Disponível em: 
<https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No90/No90_11VE_Barzano.
pdf>. Acesso em: 08 mar. 2020. 

https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2015/12/16_SUR-22_PORTUGUES_ANA-GABRIELA-MENDES-BRAGA_BRUNA-ANGOTTI.pdf
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2015/12/16_SUR-22_PORTUGUES_ANA-GABRIELA-MENDES-BRAGA_BRUNA-ANGOTTI.pdf
https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No90/No90_11VE_Barzano.pdf
https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No90/No90_11VE_Barzano.pdf


Maternidade no cárcere: uma análise da eficácia das Regras de Bangkok no Brasil 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  15 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição [da] República Federativa do 
Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
Acesso em: 08 mar. 2020. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. 
Brasília, 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. 
Acesso em: 08 mar. 2020. 

BRASIL. Decreto nº 8.858, de 26 de setembro de 2016. Regulamenta o disposto 
no art. 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal. 
Brasília, 2016a. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Decreto/D8858.htm>. Acesso em: 15 mar. 2020. 

BRASIL. Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das 
Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, 
por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. 
Brasília, 1945. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm>. 
Acesso em: 26 fev. 2020. 

BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. 
Brasília, 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm>. Acesso em: 08 mar. 
2020. 

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 08 mar. 
2020. 

BRASIL. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas 
para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a 
Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 
2012. Brasília, 2016b. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/l13257.htm>. Acesso em: 08 mar. 2020. 

BRASIL. Lei 13.769, de 19 de dezembro de 2018. Altera o Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), as Leis n º 7.210, de 11 
de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), e 8.072, de 25 de julho de 1990 
(Lei dos Crimes Hediondos), para estabelecer a substituição da prisão 
preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou 
responsável por crianças ou pessoas com deficiência e para disciplinar o 
regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na 
mesma situação. Brasília, 2018. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm


Laura Rosenberg Schneider  
Marcelo Fernando Quiroga Obregón 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  16 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13769.htm>. Acesso em: 08 mar. 2020. 

COLLINS, Caldwell G. Home Alone: Is This the Best We Can Do? A Proposal to 
Amend Pending Parental Leave Legislation. Washington University Journal 
of Law & Policy, n. 29, 2009. p. 301-322. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Bangkok: regras das Nações 
Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de 
Liberdade para Mulheres Infratoras. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 
2016c. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf>. 
Acesso em: 26 fev. 2020. 

CONSÓRCIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS. Mulheres, 
políticas de drogas e encarceramento: um guia para a reforma em 
políticas na América Latina e no Caribe. 2015. Disponível em: 
<http://ittc.org.br/mulheres-politicas-de-drogas-e-encarceramento/>. 
Acesso em: 08 mar. 2020. 

DIAS; Fábio Freitas; DIAS, Felipe da Veiga; MENDONÇA. Tábata Cassenote. 
Criminologia midiática e a seletividade do sistema penal. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE, 2., 2013, 
Universidade Federal de Santa Maria. Anais do 2º Congresso Internacional 
de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede, 
2013. p. 384-398. Disponível em: 
<http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-7.pdf>. Acesso em: 08 
mar. 2020. 

INFOPEN Mulheres. Levantamento nacional de informações penitenciárias. 
Thandara Santos (org.). Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Departamento Penitenciário Nacional, 2. ed., 2018. 

LEAL, Maria do Carmo et al . Nascer na prisão: gestação e parto atrás das grades no 
Brasil. Ciência & saúde coletiva, Rio de Janeiro ,  v. 21, n. 7, p. 2061-2070,  
Julho 2016. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232016000702061&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 15 mar. 2020. 

PELINSKI, Pamela et al. Regras de Bangkok frente a realidade das mulheres 
encarceradas no Brasil. In: II Simpósio Internacional Interdisciplinar em 
Ciências Sociais Aplicadas, 2017, Paraná. Anais [...]. Paraná, Edição Atual V. 1, 
2017, ISSN 2525-8559. Disponível em: 
<https://sites.uepg.br/simposiocsa/docs/gt6/033.pdf>. Acesso em: 08 mar. 
2020. 

RIOS, Claudia Teresa Frias; VIEIRA, Neiva Francenely Cunha. Ações educativas no 
pré-natal: reflexão sobre a consulta de enfermagem como um espaço para 
educação em saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 477-
486, abr. 2007. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232007000200024&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 mar. 2020. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf
https://sites.uepg.br/simposiocsa/docs/gt6/033.pdf
https://sites.uepg.br/simposiocsa/docs/gt6/033.pdf


Maternidade no cárcere: uma análise da eficácia das Regras de Bangkok no Brasil 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  17 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. A gender perspective on the 
impact of drug use, the drug trade, and drug control regimes. UN Women 
Policy Brief. July, 2014. Disponível em: 
<https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/UN/Gend
er_and_Drugs_-_UN_Women_Policy_Brief.pdf>. Acesso em: 08 mar. 2020. 

 

https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/UN/Gender_and_Drugs_-_UN_Women_Policy_Brief.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/UN/Gender_and_Drugs_-_UN_Women_Policy_Brief.pdf

