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RESUMO 

O aumento gradativo da violência na sociedade brasileira vem resultando no crescimento da 

população carcerária ao longo dos últimos anos, bem como a proporção de mulheres em 

relação aos homens. A participação da mulher no crime e o papel que esta assume no seio 

familiar fazem com que esse fenômeno represente um crescente problema social. Na maioria, 

as apenadas são jovens, em idade reprodutiva, tornando a gravidez uma situação recorrente no 

período em que estão cumprindo pena. Os estudos que tratam a criminalidade feminina são 

escassos e pouco esclarecedores quanto à sua real dimensão, especialmente se direcionados às 

mulheres que vivenciaram a gestação nesse ambiente. Diante dessas considerações, esta 

pesquisa teve como objetivo: analisar a vivência de mulheres encarceradas durante o período 

gestacional. Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa. Os dados foram 

obtidos por meio de entrevista semiestruturada junto a nove mulheres presas, durante os 

meses de agosto e setembro de 2011, que atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos 

previamente, e organizados conforme os preceitos de análise de temática segundo Bardin. Do 

processo de codificação e categorização emergiu uma temática central: vivência de mulheres 

em situação de cárcere penitenciário durante o período gestacional, originando três categorias: 

categoria 1- relacionamento interpessoal; categoria 2- sentimentos que permeiam a mulher 

grávida presa; e categoria 3- ausência de assistência à saúde da gestante encarcerada. Os 

dados foram analisados de acordo com a literatura disponível e o estudo revelou que as 

relações interpessoais que essas mulheres mantinham dentro do presídio foram marcadas pelo 

distanciamento dos familiares, principalmente devido ao fator socioeconômico, sendo uma 

dificuldade para o enfrentamento da gestação no presídio, e o registro de abuso de poder por 

parte de profissionais que trabalham na instituição. As mulheres, ao vivenciarem a gravidez 

dentro do presídio, estão mais propensas a experimentarem sentimentos de preocupação, 

dúvidas, tristeza e medo quanto à saúde do bebê, pela falta de assistência pré-natal, e quanto 

ao ambiente prisional, devido à estrutura para atender suas necessidades. A assistência à saúde 

destinada a essas mulheres é deficitária e muitas vezes não ocorre, colocando em risco a vida 

do bebê e da própria mãe, sendo esta uma realidade preocupante na saúde pública. Por fim, 

espera-se que o estudo possa dar visibilidade a um tema pouco discutido na literatura e 

contribuir para a construção de políticas públicas específicas para tal realidade, como forma 

de minimizar os efeitos do encarceramento durante o período gestacional. 
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ABSTRACT 

 
 

The gradual increase of violence in Brazilian society has being resulting in a growing of the 

prison population over last years, as well as the proportion of women than men. The 

participation of women in crime and responsibilities within her family makes this 

phenomenon a growing social problem. Women prisoners are mostly young, in reproductive 

age, making pregnancy a recurrent situation while they are serving a sentence. The studies 

about female criminality are poor and not helpful about its real dimension, especially when 

targeted to women who experienced pregnancy in this environment. Given these 

considerations, this research had as its object of study the experience of women in prison 

during pregnancy: analyze the experience of women in prison during the gestational period. 

This is a descriptive and qualitative study. The data were sourced through a semi-structured 

interview with nine incarcerated women, between August and September 2011, who met the 

inclusion criteria previously established, and organized according to the precepts of content 

analysis according to Bardin. Through this coding and classification process became a central 

thematic: the experience of women in prison during pregnancy, resulting in three categories: 

category 1 – interpersonal relationships; category 2 - feelings that permeate the pregnant 

woman in prison; and category 3 – absence of health care to incarcerated pregnant. The data 

were analyzed according to the available literature and the study revealed that interpersonal 

relationships, maintained by these women in prison, were marked by distance from family 

members, primarily due to socioeconomic factors, being a challenge for addressing of 

pregnancy in prison and reports of abuse of power by employees working in the institution. 

The women, who experience pregnancy in prison are more likely to experience feelings of 

worry, doubts, sadness and fear for baby’s health due to lack of antenatal care and about the 

prison environment structure to meet your needs. The health care aimed at these women is 

poor and often does not occur, endangering the baby’s life and his own mother, this is being a 

troubling reality in public health system. Finally, it is expected that this study can give 

visibility to an issue rarely discussed in the literature and contribute to the construction of 

specific public policies for this reality, in order to minimize the effects of incarceration during 

pregnancy. 

 

 

 

Keywords: Nursing; Pregnancy; Prison; Women's Health 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Por volta do século XI surgiram os primeiros tipos da delinquência feminina, tendo em vista 

que essas mulheres infratoras eram relacionadas com bruxaria e prostituição. Isso significava o 

oposto do papel pré-determinado à mulher ideal, de mãe e esposa submissa. Com o passar da 

história, as condutas femininas foram diretamente vinculadas à sexualidade e ao mundo privado, 

surgindo, dessa forma, as casas de Controvertidas ou Arrependidas, que eram instituições 

específicas para mulheres destinadas à reintegração social. (BUGLIONE, 1998). 

No começo do século XX os crimes tidos como femininos estavam relacionados ao aborto 

provocado por motivos de honra, infanticídio, crise psíquica de fundo puerperal, prostituição e 

baixo-meretrício. Os cometidos e dificilmente detectáveis estavam incluídos como envenenamento, 

cujas vítimas eram as crianças, vítimas vulneráveis e incapazes de denúncia. (SOARES, 

ILGENFRITZ, 2002).   

Segundo Almeida (2001), em seu estudo desenvolvido entre 1998 e 1999 em um presídio 

feminino de Fortaleza, os crimes eram direcionados contra os inimigos, em segundo lugar aos 

companheiros e só em terceiro lugar as crianças eram as vítimas. A partir daí prevaleceram os 

crimes direcionados ao tráfico e consumo de drogas.  

Soares e Ilgenfritz (2002) concordam com Almeida (2001) que, em estudo desenvolvido no 

Rio de Janeiro em um recorte temporal de 1999 a 2000, os crimes provocados por mulheres 

estavam associados às drogas. Para os autores o tráfico de drogas vem a ser, em todas as faixas 

etárias de mulheres, o de maior ocorrência. Em 1988 no Rio de Janeiro, o percentual de mulheres 

cumprindo pena por drogas era de 32,6%, a partir de 1999/2000 esse percentual subiu para 56%.  

Para Assis e Constantino (2001), o tema que envolve a mulher no campo do tráfico da droga é 

ainda pouco conhecido, os quais informam que esse tráfico se daria de duas formas: por meio dos 

parceiros ou de forma independente. Mesmo de forma independente, não é excluída a participação 

masculina, mas que não seria fator de sua continuidade. 

Autores referem que a entrada da mulher no tráfico de drogas tem um forte relacionamento 

com o desemprego, baixos salários, ganhar dinheiro fácil, não excluindo a autoridade de bandidos e 

a não submissão às regras da sociedade. (MOKI, 2005; GUEDES, 2006). 

A teoria das autoras Soares e Ilgenfritz (2002) para o aumento de mulheres presas por tráfico 

de drogas ocorre na escala hierárquica, as quais são facilmente presas em ordem decrescente de 

frequência e importância da função de ser mulher, ou seja, essas criaturas tornam-se “bucha” (presa 

por estar presente na cena do crime), “mula” (consumidora), “avião” (transportadora da droga), 

“vapor” (negociando pequenas quantidades no varejo), “cúmplice”, ou “assistente/fogueteira”. Para 
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as autoras, mesmo mostrando as mulheres em posição subalterna no tráfico da droga, não se deveria 

excluir a possibilidade de, nos dias atuais, uma vigilância maior na prática dessas mulheres como 

abastecedora/distribuidora/traficante/gerente/dona de boca de fumo e caixa/contabilidade. 

Atualmente, a mulher brasileira presa é vista como mãe jovem e solteira, afrodescendente, 

com baixa renda familiar, filha de família desestruturada que não teve oportunidade e nem acesso à 

educação, tem baixo nível de emprego ou é desempregada, e, na maioria dos casos, foi condenada 

por ter sido envolvida com tráfico de drogas e/ou entorpecentes. (VIAFORE, 2005; CEJIL, 2007; 

OLIVEIRA, 2008a). 

A literatura revela que “a diminuição da desigualdade entre os sexos no âmbito da sociedade 

ocidental, implicaria em maior presença da mulher não apenas na área do trabalho fora de casa, mas 

seria responsável também por sua inserção no mundo do crime”. (OLIVEIRA, 2008b, p.2). No 

entanto, na atualidade, a mulher brasileira tem pequena participação nas estatísticas criminais, 

tendo em vista que, no Brasil, o índice de mulheres em sistema carcerário oscila em torno de 7,5% 

de acordo com os dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). (BRASIL, 2010a).   

Apesar da participação das mulheres no mundo do crime, e encarceradas como uma minoria 

em relação à população masculina, esta tem crescido consideravelmente nas últimas décadas. Os 

dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação Penitenciária (InfoPen) apontam que, 

em 2005, o número de presas no Brasil era de 20.264, cinco anos após, em junho de 2010, esse 

número passou para 36.596. (BRASIL, 2010a).   

De acordo com os dados do mês de junho de 2010 do InfoPen, a população feminina que 

cumpria medidas de prisão, custodiadas no sistema penitenciário e na polícia civil/segurança 

pública, era de 445 no Estado do Rio Grande do Norte (RN), o que representa em torno de 7,3% 

dessa população no RN. (BRASIL, 2010a). Pode-se observar que esse dado está em concordância 

com a taxa nacional de mulheres encarceradas no país.  

Para Assis e Constantino (2001), a taxa feminina (número de presas a cada 100.00 mulheres 

adultas) aumentou 85,5%, e a masculina 58,1%, culminando num percentual 27% maior do que a 

masculina. Referem ainda os autores que o número de presas ainda é baixo se comparado com o 

dos homens, visto que o crescimento de 132% é traduzido em 360 presas, enquanto que 96% da 

população carcerária masculina representa um acréscimo de 7.974 homens. Sendo assim, Oliveira 

(2009) afirma que existe invisibilidade da mulher em situação de cárcere penitenciário, uma vez 

que a maioria das instituições destinadas para abrigá-las foram projetadas e construídas para 

homens. 
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Somado a isso, os presídios brasileiros femininos apresentam problemas como superlotação, 

falta de estrutura física, de higiene, ou deficiência na assistência médica, violência, discriminação, 

fracasso na recuperação e retorno dessa população ao cárcere. (BRASIL, 2008; OLIVEIRA, 2009). 

Há uma histórica omissão dos poderes públicos manifestada na ausência de quaisquer 

políticas que considerem a mulher encarcerada como sujeito de direitos inerentes à sua condição de 

ser humano, e não menos alarmante é a situação de uma mulher grávida em situação de cárcere, a 

qual passa pelo descaso, negligência e omissão do Estado no cumprimento de seus deveres. (CEJIL, 

2007). Na maior parte, essas mulheres são jovens em idade reprodutiva e a gravidez torna-se 

situação recorrente no momento da prisão, ou enquanto estão cumprindo pena. Segundo Viafore 

(2005, p.93), “a vida de uma gestante no mundo carcerário é desconhecida, obscura, porém cada 

vez mais presente”.  

No Rio Grande do Norte identificaram-se apenas os estudos de Oliveira et al. (2008a) e 

Oliveira et al. (2009) sobre o encarceramento feminino no estado, no entanto sem referências à 

gestante. 

Tendo em vista que a maternidade é um processo que se inicia muito antes da concepção, a 

mulher passa por atividades lúdicas, pela adolescência e o desejo de ser mãe. Esse processo 

também é constituído por aspectos culturais, tanto na família como em determinadas sociedades. 

(MISSONIER; SOLIS-PONTON, 2004; ARAGÃO, 2006). 

A gestação é um momento de importante reestruturação para a mulher, a mesma passa da 

condição de filha para a de ser mãe e reviver experiências anteriores, além de sua situação 

econômica conjugal e atividade profissional. (MALDONADO, 1997). Essas mulheres no período 

da gravidez têm mudanças várias, como biológicas, somáticas, psicológicas e sociais, representando 

expectativa única e intensa. (SOIFER, 1980; RAPHAEL-LEFF, 1997). 

As expectativas dessas mulheres em relação ao filho iniciam-se desde o primeiro momento da 

concepção, se intensificando no segundo trimestre, e vindo a diminuir essa expectativa depois do 

sétimo mês, pela certeza de estar grávida, tanto pelo crescimento da barriga quanto pelos 

movimentos ativos do feto, preparando-se então para ter um bebê real e saudável (RAPHAEL 

LEFF, 1997; STERN, 1997; CARONI; FONSECA; KOMPINSKY, 2000). 

No entanto, com a adoção do modelo biologicista, mecânico e intervencionista, a atenção à 

saúde da mulher, acerca da definição de humanização como qualidade da assistência, 

democratização das relações de poder, intervenções de reconhecimento dos direitos, está distante da 

prática dos programas governamentais para alcançar a efetividade esperada. Dessa forma, a 

gestante, no âmbito público, está aquém das necessidades e expectativas dessas usuárias no que se 

refere à assistência pré-natal. (ZAMPIERI, ERDMANN, 2010).  
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Como a gravidez expõe a mulher, estando ela em liberdade ou não, as sensações corpóreas 

normais e a organização emocional são alteradas. Ela compartilha seu corpo com outro que está 

presente, até em suas ocasiões mais íntimas. Nessa situação, algumas mulheres se preocupam por 

sua vida existencial e liberdade individual. Em vista da atuação de diversos conteúdos emocionais, 

a gravidez é tida como período de crise e momento de transformação. (VIAFORE, 2005). 

Vários são os fatores que podem interferir na condição normal de uma gestação. O segundo e 

terceiro trimestres gestacionais integram etapas em que as condições ambientais vão exercer 

influência direta no estado nutricional do feto. O ganho de peso adequado, a ingestão de nutrientes, 

o fator emocional e o estilo de vida serão determinantes para o crescimento e desenvolvimento 

normais do feto. Quanto maior o número de fatores inadequados presentes em uma gestação, pior o 

diagnóstico. (VITOLO, 2003).  

Implica salientar também que o contexto de cada gestação é fundamental para seu 

desenvolvimento, assim como de grande importância para a relação que a mulher e a família 

estabelecerão com a criança, desde as primeiras horas após o nascimento. Interfere, também, no 

processo de amamentação, cuidados com a criança e com a mulher. Um contexto favorável 

fortalece os vínculos familiares, condição básica para o desenvolvimento saudável do ser humano. 

(BRASIL, 2006a). 

É importante frisar que durante o período gestacional o embrião absorve para si angústias, 

situações físicas e psíquicas, crises nervosas que a mãe passa durante a gravidez. Diante dos 

problemas que ocorrem por dentro dos muros de um presídio, como brigas diárias entre as presas e 

a má acomodação, isso influenciará diretamente o desenvolvimento do feto. Aliado a esses fatores, 

a grávida perde sua privacidade, não tem momento correto para a alimentação, dormir, e, na 

maioria das vezes, tem que compartilhar de forma indesejável a mesma cama com aquela 

companheira que não escolheu, sente-se humilhada, submissa, privada de seus sentimentos e 

aspirações pessoais. Não esquecendo que, embora seja oportuna a aplicação privativa de liberdade 

para esta gestante, há uma vida intrauterina diretamente prejudicada neste contexto. (VIAFORE, 

2005).  

Para o Ministério da Saúde (MS), a assistência pré-natal objetiva, além do acolhimento da 

mulher no ciclo grávido puerperal, garantir no fim da gestação o nascimento de uma criança 

saudável, assegurando bem-estar materno e neonatal. A gestante terá o direito a no mínimo seis 

consultas pré-natais, preferencialmente uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no 

terceiro, como também imunização, exames laboratoriais, ações educativas, dentre outros. 

(BRASIL, 2006a). 
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O que pode ser observado na maioria dos presídios femininos são grávidas brasileiras em 

sistema de cárcere sofrendo com o descumprimento das normas constitucionais por não terem 

garantia do direito à assistência médica especializada, não sendo solicitado um único exame 

laboratorial ou de imagem, expondo esta mulher e o feto a riscos evitáveis, inclusive de 

contaminação em casos de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), aids, tuberculose, muitas 

vezes desconhecidas até o momento posterior ao parto. Ademais, o feto é o principal prejudicado 

pela ausência de assistência médica adequada neste período. (VIAFORE, 2005; BRASIL, 2008). 

Com base no exposto, a temática da gestante no contexto penitenciário, por ser até então 

pouco discutida na literatura, bastante especial e uma experiência das mais significativas na vida da 

mulher em situação de cárcere penitenciário, principalmente no que se refere ao dever do Estado de 

prover uma assistência adequada e qualidade em vista da atual situação de negligências deste 

direito, faz-se necessário um estudo que aborde esse assunto, tornando-o relevante para produzir 

conhecimento sobre a temática, favorecendo, assim, na contribuição para o direcionamento de 

ações voltadas a essa população. 

Portanto, a partir dos estudos sumarizados, optou-se pela realização desta pesquisa sobre a 

vivência de mulheres encarceradas durante o período de gestação, na medida em que se tem 

verificado o crescente número dessa população. Ao mesmo tempo observa-se que o sistema 

penitenciário brasileiro não vem acompanhando esse crescimento, seja por sua infraestrutura e falta 

de recursos humanos capacitados, seja pela atenção e prioridade dos gestores que esquecem essas 

usuárias, subestimadas pela deficiência das políticas públicas que englobam essa população.  

Considerando-se todos esses aspectos elaborou-se o seguinte questionamento:  

Quais as experiências que essas mulheres vivenciaram durante a gestação diante de sua 

situação de presa? 

Em presença dessa problemática descrita tem-se como objeto deste estudo a vivência de 

mulheres encarceradas durante o período da gravidez. Com isso, busca-se descrever como se deu a 

vivência dessas mulheres e entender a realidade em que as mesmas estão inseridas, a fim de 

contribuir para dar visibilidade ao assunto em questão frente às autoridades responsáveis por tal 

serviço e posteriormente articular com outros setores, para colocar em prática as políticas públicas 

de saúde que deveriam atingir esse grupo. 

 A motivação para o desenvolvimento desta investigação partiu de situações como as 

dificuldades do real conhecimento do existente dentro dos muros de um presídio feminino; e os 

escassos estudos que abordam como essas mulheres vivenciaram a gravidez em um ambiente longe 

de ser o mais ideal para o desenvolvimento de uma gestação normal e saudável. A escolha da 

temática, foco desse estudo, surgiu de experiências como: ao participar do grupo de pesquisa 
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Vigilância à Saúde do Programa de Mestrado/Doutorado do Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DENF/UFRN) e, trabalhando na área da saúde da 

mulher, mais especificamente com gestantes e parturientes desde o tempo da graduação, aumentou 

o interesse pelo tema e contato com essa população. E, ainda, no transcorrer de uma disciplina no 

mestrado, em discussão com colegas em sala de aula, surgiu a seguinte frase de como as mulheres 

se sentiam dentro do presídio “Aqui eu não sou mulher, sou presa.”. A partir daí, a motivação pelo 

tema foi crescente e tal inquietação fez com que vinculasse o entusiasmo em pesquisar mulheres 

gestantes no contexto do presídio.  

O primeiro contato com o pavilhão feminino do Complexo Penal Dr. João Chaves, local onde 

foi desenvolvida a pesquisa, surgiu sem formalidades com o então vice-diretor da instituição, Major 

Castelo Branco, no setor administrativo, com aviso prévio via telefone. E, na ocasião, com 

acolhimento favorável por todos os que ali estavam presentes, havendo incentivo por parte dos 

profissionais que trabalham no presídio (vice-diretor, agentes penitenciárias) para a continuidade da 

pesquisa. Observaram-se nas dependências da instituição a precariedade do local, superlotação das 

celas, ociosidade das mulheres que ali se encontravam, o ambiente em si e o contato das gestantes, 

puérperas e recém-nascidos com mulheres portadoras de tuberculose, hanseníase e aids. Realizou-

se esta observação através da grade que separa as celas do meio exterior, e com acompanhamento 

de duas agentes penitenciárias. 

Os fatos encontrados estimularam ainda mais a realização do estudo. Pretende-se por meio 

dos resultados encontrados divulgar à sociedade e autoridades informações sobre a realidade da 

mulher gestante no sistema penitenciário brasileiro, chamando a atenção para as políticas públicas 

voltadas às mesmas e que estas não sejam reduzidas à posição de vítima ou agressora, mas antes de 

tudo sejam vistas como mulheres. Assim, dar visibilidade a esse tema e, quiçá, à quebra de 

paradigmas fundamentais e melhorias de ações institucionais de assistência à saúde dessas 

mulheres.  

Diante dessas preocupações, definiu-se como objetivo desta pesquisa: 

 

 Analisar a vivência dessas mulheres durante o período gestacional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 A REALIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

A Constituição Federal de 1988 foi o marco para o início de uma nova ordem 

democrática, constituindo direitos com base na Declaração Universal dos Diretos Humanos de 

1948, estabelecendo a dignidade da pessoa como um dos princípios básicos da estrutura 

constitucional brasileira. Tendo em vista que o Brasil não se efetivou, de fato, como um 

Estado de Bem-Estar, as políticas sociais dos anos de 1980 refletiram direitos sociais 

estabelecidos na Carta Magna. (SANTA RITA, 2009). 

Os Direitos Sociais da Constituição Federal são abordados no Capítulo 2, em seu art. 6º, 

e referem-se a: educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade, infância e assistência aos desamparados. Na realidade, sabe-se que esses direitos 

garantidos por lei não funcionam adequadamente, os quais são ainda mais afetados no 

ambiente prisional, agravando a segurança e segregação dos que ali se encontram, 

corrompidos pela efetividade de políticas sociais. (SANTA RITA, 2009). 

Garantias legais são previstas assim como os direitos dos presos, em diferentes 

estatutos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Americana de 

Direitos e Deveres do Homem e a Resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), que 

prevê as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso. No Brasil, a Constituição Federal 

reservou 32 incisos do art. 5º, fundamentais para a proteção das garantias do homem preso. 

Existe ainda a Lei de Execução Penal (LEP), em seus incisos de I a XV do artigo 41, que 

dispõem sobre os direitos infraconstitucionais ao sentenciado no decorrer da execução penal. 

(ASSIS, 2007). 

De acordo com Frinhani (2004), a LEP tem como finalidade ressocializar o preso e 

determina nos artigos 12 a 24 que este terá direito a assistência material, de saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa, como também a trabalho, visando a educação e produção. 

Assis (2007) afirma que, a partir do momento em que o preso é tutelado pelo Estado, 

este não perde só seu direito de liberdade, mas todos os outros que foram atingidos pela 

sentença, sofrendo os mais variados tipos de castigo, ocasionando degradação de sua 

personalidade e perda da dignidade num processo que não proporciona quaisquer condições 

de preparar seu retorno útil à sociedade. 

Com relação às condições de habitabilidade dentro das celas, autores enfatizam que 

estas são absolutamente precárias, com má qualidade de vida nos presídios, uma vez que 
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existe falta de estrutura física adequada, precarização de assistência médica, de condições de 

higiene, perigo de doenças contagiosas e reincidência da aids, superlotação, prejudicando o 

convívio social, alterando a conduta dos que ali se encontram até o retorno à liberdade. 

Portanto, o sistema que é oferecido atualmente fere veemente o direito dos apenados, 

prejudicando o convívio social, alterando a conduta do preso quando este retornar à liberdade.  

(LIMA, 2006; BRIGUENTI; CARLOS; MALAMAM, 2008; OLIVEIRA, 2009). 

Sobre esta realidade brasileira, Torres (2001, p. 77) afirma que o sistema prisional é: 

Um sistema que apresenta sérios problemas e sobrevive caoticamente, 

mantendo em constantes conflitos e sob o jugo da violação dos direitos 

humanos de milhares de homens e mulheres presos. Esse quadro decorre 
da ausência de uma política institucional definida e estruturada em níveis 

nacionais, que construa novos parâmetros e objetivos para o sistema 

penitenciário além da segurança e do encarceramento. 

Fernandes (1999) reforça que a pena privativa de liberdade não tem apenas o intuito de 

afastar o sujeito que cometeu um crime da sociedade, mas também tem o objetivo de 

ressocializá-lo. No entanto, entende-se que a privação de liberdade acaba atingindo o objetivo 

exatamente ao contrário do que se espera, visto que, ao adentrar no presídio, o apenado 

assume o papel social de um ser marginalizado, adquirindo as atitudes de um preso já 

habituado ao cárcere e desenvolvendo cada vez mais a tendência criminosa, ao invés de 

eliminá-la. Corroborando com essa afirmação Perrot (2006, p. 236) relata que a pena privativa 

é  

Feita para punir, mas também para reintegrar os delinquentes à sociedade, 

corrigir os costumes dos detentos, a fim de que seu retorno à liberdade 

não seja uma desgraça nem para a sociedade, nem para eles mesmos, a 

prisão acaba por excluí-los.  

 

Moura (2009) reconhece que a prisão não deve ser um local agradável e cômodo, no 

entanto afirma que a sociedade e o Estado não podem negligenciar as pessoas em cárcere, 

tratando as prisões como castigo aos seres que provavelmente não voltarão ao convívio social, 

visto que a segurança pública e a criminalidade se agravarão. A autora reforça ainda 

esquecerem que a pessoa hoje em cárcere sofre carência no sistema prisional, porém amanhã 

estará de volta ao convívio social. 

Foucault (1987) analisou os efeitos e críticas do fracasso da prisão como sendo onde 

não ocorre diminuição da taxa de criminalidade e sim alto índice de reincidência, propagação 

de delinquentes – diretos e indiretos, organização dos mesmos, cometendo, assim, duplo erro 

econômico (diretamente pelos custos inerentes à estruturação e indiretamente pela relação 

com a delinquência).  
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Para Briguenti, Carlos e Malamam (2008, p.5), “a prisão deveria ser um local de 

esperança tendo em suas estruturas o direito em combater o processo de criminalidade no 

Brasil”. A prisão constitui o sustentáculo dos sistemas penais de feição clássica, centro de 

gravidade dos programas destinados a prevenir e reprimir os atentados mais graves de toda 

comunidade e do Estado.  

No entanto, o sistema está em regime de insolvência, à mercê da criminalidade e 

distante de quitar com seus objetivos, sejam eles individuais ou sociais. Atrelado ao total 

desinteresse em tratar com o necessário rigor o fenômeno criminal em toda a sua integridade. 

Hoje é necessário fazer o enfrentamento desta acirrada expressão da questão social, e isso só 

terá início com a emergência de uma política institucional concreta e eficiente, que construa 

novo objetivo para a situação penitenciária brasileira e traga em sua gama o reconhecimento 

do sujeito como ser humano, detentor de direitos de sua liberdade como valor central. 

(BRIGUENTI; CARLOS; MALAMAM, 2008). 

 

 

2.2 A MULHER NA PRISÃO 

 

A reforma penal foi criada no Brasil no início dos anos de 1940 ao mesmo tempo em 

que acontecia a prisão feminina. Nesse contexto socio-histórico, a crescente inserção da 

mulher no mercado de trabalho trouxe possibilidades para a mesma ser considerada também 

como criminosa, refletindo a ideia dos juristas da época, os quais acreditavam que o progresso 

da sociedade também se refletiria por meio do índice de crimes cometidos pela mulher. 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

Lima (2006, p. 11), ao abordar a questão da mulher no sistema prisional, afirma que: 

esta apresenta-se como um dilema, pois, se à mulher sempre coube o 

cuidar da família, dos filhos, dos afazeres domésticos e a sua identidade 

associada no imaginário social, como dócil, frágil e honesta, como 
poderia estar num espaço de confinamento, em decorrência do não 

cumprimento das regras sociais? 

 

Homens e mulheres aprisionados em instituições estão invisíveis para a sociedade, no 

entanto, para a mulher essa invisibilidade torna-se mais grave, visto que, como presa, mulher 

e em diferença numérica, está em menor número, se comparada à população carcerária 

masculina; também pelas diferenças de gênero, estando relacionadas com o espaço que lhe é 

reservado na sociedade. Quando esta mulher comete um delito, assume um lugar 
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aparentemente reservado ao homem: o lugar de violadora da ordem estabelecida, uma 

agressora.  (LOPES, 2004; OLIVEIRA, 2009; OLIVEIRA; NONATO; STAUDT, 2009).   

 De acordo com Almeida (2001) apud Frinhani e Souza (2005), as características de 

gênero ligadas às questões da criminalidade bloqueiam a aceitação social da mulher ao 

universo do crime. Quando esta é vista como causadora de algum tipo de fraude, de um modo 

geral vai aparecer como cúmplice de homens, maltratando crianças ou como alguém que se 

envolve em crimes passionais.  

Com relação à mulher apenada grávida, encontram-se estudos que abordam tal temática. 

Segundo Viafore (2005), o que se observa no sistema penitenciário brasileiro é o 

dispositivo esparso para o cumprimento da pena de uma gestante que está privada de 

liberdade encontrado na Constituição Federal (CF), na LEP e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). A autora afirma que não há interpretação harmoniosa dos dispositivos 

citados, ou seja, não existe uma sistemática a ser seguida. 

Para Santa Rita (2009), haver gestantes no cumprimento de pena privativa de liberdade 

já é uma questão que merece reflexão e ações nos campos da gestão dos complexos prisionais. 

As precárias condições de habitabilidade em que se encontram são, na verdade, inegáveis. O 

problema se agrava quando as unidades femininas não dispõem de recursos humanos 

especializados, espaços físicos necessários à saúde da mulher, especialmente ao tratamento 

pré-natal e pós-natal.  

Viafore (2005) reforça que a prisão é local de constante estresse na vida de pessoas em 

sistema carcerário. Dessa forma, o estresse constitui pressão, envolvendo todo o espectro de 

doenças físicas e psicológicas procedentes de situações prolongadas e arriscadas. Com a 

grávida presa, o estresse é adicionado à agitação de emoções pré-existentes na condição do 

estado gravídico, ocasionando, de certa maneira, desestabilização emocional, levando uma 

gestante presa a um convívio ainda mais difícil. 

 

 

2.3 A SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

Com o intuito de fazer um levantamento da situação de saúde das gestantes nas 

unidades prisionais do país e como anda a assistência a essas mulheres, faz-se referência neste 

tópico, primeiramente, à política de saúde específica para essa população. Essa política visa o 

acesso às ações e serviços com a finalidade de reduzir os agravos e danos provocados pelas 
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atuais condições de confinamento em que se encontram e, posteriormente, apresentando a real 

situação de acordo com estudos encontrados na literatura.  

 

 

2.3.1 Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário – PNSSP 

 

 

Desde o ano de 1984 está previsto em lei atendimento em saúde às pessoas reclusas nas 

unidades prisionais (BRASIL, 2010b), no entanto, o Brasil não tinha consolidado, até 

recentemente, uma política nacional de atenção à saúde que contemplasse de forma integral a 

população penitenciária. As ações executadas por profissionais que atuavam nos 

estabelecimentos prisionais não eram sistematizadas e monitoradas conforme as diretrizes do 

MS, ficando em sua maioria a cargo de iniciativas pontuais dos gestores locais ligados à 

justiça. (BRASIL, 2008). 

Em 2003, o PNSSP, fruto da parceria entre o MS e o Ministério da Justiça, foi 

instituído, por meio da Portaria Interministerial nº 1.777, de 9 setembro de 2003, para 

organizar o acesso das populações privadas de liberdade sob a tutela do Estado às ações e 

serviços de saúde do SUS de forma integral. (BRASIL, 2003; BRASIL, 2004; BRASIL, 

2008; BRASIL, 2010b). 

O PNSSP tem como tática fazer com que as políticas públicas atinjam a população 

prisional, considerando ações de saúde mental, saúde da mulher, dentre outras. Assim, o plano 

é considerado um marco na atenção voltada para esta população que se encontra privada de 

liberdade, aliando um conjunto de princípios, diretrizes, metas e ações mínimas para organizar 

essa atenção, prevendo inclusive incentivo financeiro no atendimento aos apenados. 

(BRASIL, 2010b). 

O Plano prevê a estruturação de unidades básicas de saúde nos estabelecimentos 

prisionais e também institui necessidade de se definir o fluxo de referência e contrarreferência 

para as unidades que compõem as redes relativas aos demais níveis de atenção, assegurando 

conformidade da política com os princípios do SUS de integralidade e resolutividade. 

(BRASIL, 2008). 

Entre as linhas prioritárias propostas pelo Plano, estão ações que compõem a Atenção 

Integral à Saúde (AIS) a serem desenvolvidas pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), que são compostas por profissionais como psicólogo, assistente social, auxiliar/técnico 

de enfermagem, médico, enfermeiro, auxiliar de consultório dentário e cirurgião dentista, para 
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atuarem nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dentro do Sistema Penitenciário, além de 

profissionais das unidades de referência de média e alta complexidade (centros de 

especialidades, laboratórios, pronto-socorros, hospitais) que deverão estar disponíveis para 

atendimento da população carcerária. (BRASIL, 2004). 

Como ações específicas à saúde da mulher privada de liberdade, preconizadas no 

PNSSP, estão a realização do pré-natal e garantia do acesso das gestantes no atendimento de 

intercorrências e partos, controle do câncer cérvico-uterino e de mama, garantindo 

encaminhamento para tratamento das acometidas por essas doenças, ações para diagnóstico e 

tratamento das DST/Aids, assistência à anticoncepção, imunização, assistência ao puerpério e 

ações educativas de educação em saúde. (BRASIL, 2003). 

Para Santa Rita (2006), a proposta do PNSSP representa, sem dúvida, avanço 

significativo na agenda política da saúde e da administração penitenciária, uma vez que 

operacionaliza um modelo de gestão compartilhada e de intersetorialidade de ações em defesa 

dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, tanto homens quanto mulheres.  

 

 

2.3.2 Assistência à saúde da mulher no contexto penitenciário: um enfoque no período 

gestacional 

 

 

Vários são os problemas que afetam o sistema prisional brasileiro, no entanto a falta de 

assistência à saúde é um de seus aspectos mais graves. O ambiente do estabelecimento penal 

contribui, no todo ou em parte, para o aparecimento e eclosão de doenças já latentes ou sua 

manifestação. Contudo, os apenados não têm possibilidade de, por seus próprios meios, 

procurarem qualquer outro tipo de atendimento ou medicação diferente do oferecido pelo 

sistema. Tornam-se reféns dos maus-tratos, da negligência e violência, aliados à falta de 

cuidado com quem está cumprindo pena dentro de um presídio. (VIAFORE, 2005). 

Sobre a questão da atenção à saúde no sistema prisional, tem-se a seguinte referência:  

Historicamente, a questão da atenção à saúde da população que se 

encontra em unidades prisionais no Brasil tem sido feita sob ótica 

reducionista, na medida em que as ações desenvolvidas limitam-se 
àquelas voltadas para DST/aids, redução de danos associados ao uso 

abusivo de álcool, outras drogas e imunizações, apesar dos altos índices 

de tuberculose, pneumonias, dermatoses, transtornos mentais, hepatites, 
traumas, diarréias infecciosas, além de outros agravos prevalentes na 

população brasileira, observados no âmbito destas instituições. (BRASIL, 

2004, p.7).  
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De acordo com o relatório da CEJIL (2007), as cadeias públicas do Brasil na assistência 

à saúde são extremamente deficitárias, sabendo-se que, em determinadas cadeias, uma cela é 

convertida em enfermaria improvisada com equipamento médico (maca, cadeira 

odontológica), mas sem profissionais qualificados para promoverem consultas médicas. As 

mulheres reclusas dependem de eventual generosidade do delegado de polícia ou do esforço 

das agentes penitenciárias para atendimento às suas necessidades. Poucas são as celas para 

observação que assegurem condições sanitárias adequadas.  

Apesar da assistência às pessoas privadas de liberdade estar prevista na LEP, 

frequentemente esse direito não é observado nas prisões brasileiras, como cita Torres (2001, 

p.86-7):    

Em todo país, a assistência médica aos presos é negligenciada, desde 

atendimentos mais simples, como moléstias de pele, ocorrências 
dentárias, pequenos curativos, até problemas complexos, como acidente 

vascular cerebral, acidente cardiovascular e câncer, para os quais o 

detento não recebe o atendimento necessário ou mesmo nenhum 

atendimento.  

 

No caso do encarceramento feminino, à situação é ainda mais grave, uma vez que não 

há uma política específica para o atendimento da mulher presa que a considere como sujeito 

de direitos inerentes à sua condição de ser humano, e, muito particularmente, às suas 

especificidades advindas das questões de gênero. (COSTA, 2008 apud OLIVEIRA et al., 

2009).  

Um estudo realizado com o objetivo de saber como está sendo a assistência à saúde 

prestada às apenadas em regime penal fechado no pavilhão feminino de um complexo penal 

em Natal/RN, revelou que 85% das entrevistadas afirmaram não terem conhecimento dos 

serviços de saúde que a instituição oferece, justificando sua inexistência. No entanto, 

disponibilizam-se remédios paliativos, mas não há acompanhamento para hipertensão e 

diabetes, nem exames de rotina relevantes, como os preventivos. Assim, há deficiência de 

acesso a esses serviços por parte dessa população, contribuindo para o surgimento de novos 

casos de doenças e maior ocorrência de comportamentos de risco para DSTs. (OLIVEIRA et 

al., 2009). 

Outro estudo, realizado em cidade do oeste baiano com mulheres encarceradas, foi 

identificado que, a respeito da assistência à saúde disponibilizada às mulheres, 63,64% destas 

responderam nunca terem recebido qualquer cuidado, e nos seis meses anteriores 36,36% 
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confirmaram esse atendimento, sendo 75% por motivo de rotina e 25% por emergência 

cardiovascular. (DORFEY et al., 2008). 

Oliveira et al. (2009), em seu estudo, demonstraram que, quando as apenadas foram 

questionadas se durante o período do aprisionamento necessitaram de algum tipo de 

assistência médica, 85% responderam positivamente, no entanto, não significou que tenham 

conseguido atendimento. As apenadas reclamaram que, devido à falta de tratamento e um 

serviço de saúde no presídio, variando desde o que é considerado relativamente mínimo até o 

que requer cuidado especializado (dentista, ortopedista, ginecologista, clínico geral), muitos 

são marcados fora do presídio nos postos de saúde, sem contar que os próprios familiares 

conseguem atendimento particular, mas, devido à dificuldade e falta de viatura e escolta para 

conduzi-las, a maior parte não recebe os cuidados necessários à saúde. 

Na literatura pode ser observado que o maior obstáculo ao atendimento médico nos 

hospitais e postos de saúde pública às presas é a falta de escolta policial. Situações de 

emergência, consultas agendadas ficam prejudicadas pela ausência ou atraso da escolta 

policial, que fica a cargo da administração, alegando falta de pessoal, veículos e recursos para 

atender as apenadas. (CAIXETA, 2006; CENTRO PELA JUSTIÇA E PELO DIREITO 

INTERNACIONAL, 2007). Sendo assim, as mulheres presas não conseguem tratamento 

médico devido nem atendimento ambulatorial continuado porque a ausência da escolta 

impossibilita a frequência necessária para garantir a vaga. 

Com relação à gestante encarcerada, “a legislação brasileira não reserva amparo 

específico para esta reclusa. Não se verifica sequer um capítulo na LEP abordando regras 

mínimas necessárias ao lidar com uma mulher presa na penitenciária”. (VIAFORE, 2005, 

p.103).  

O descaso com a assistência à saúde de gestantes privadas de liberdade pode ser 

verificado em um relatório sobre as mulheres encarceradas no qual foi constatado que, tanto a 

mãe quanto o feto tendo o direito à assistência pré-natal, este não é respeitado nos cárceres do 

Brasil. Essas mulheres não têm qualquer atendimento e só descobrem serem soropositivas e 

portadoras de outras doenças transmissíveis, como sífilis e DST, na hora do parto. Esta é uma 

situação de impacto, visto que, além de colocar em risco a saúde do neonato, causa profundo 

conflito psicológico na mãe. (CEJIL, 2007). 

Outra realidade brasileira é apontada no estudo de Viafore (2005), o qual relatou a 

experiência de gestantes em uma penitenciária no sul do país, tendo em vista que, mesmo 

recebendo algum tipo de atendimento médico, constatou-se a precariedade na prestação do 

mesmo. A consulta ao pré-natal, a qual deveria ser pelo menos mensal, acontece apenas uma 
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vez durante toda a gestação, e por insistência das presas. Após a consulta, a gestante só volta 

ao hospital quando entra em trabalho de parto. 

 Com isso, apesar de existirem poucos estudos que abordem esse tema, observa-se a 

precariedade da assistência voltada para essas mulheres, que já se encontram em situação não 

agradável por estarem sendo penalizadas devido algum delito que cometeram, somando-se a 

esse contexto o fato de estarem grávidas e necessitando de cuidados para o desenvolvimento 

saudável do feto. Porém, na realidade em que se encontram, acabam sendo atingidas por algo 

de que não têm culpa, devido à falta de atenção e prioridade dos governantes deste país e de 

uma política eficiente voltada a essa população. 

Nesse contexto tem-se a seguinte afirmação:  

É fato conhecido que os problemas de saúde decorrentes das condições de 

confinamento não têm sido objeto de ações de saúde que possibilitem o 
acesso das pessoas presas à saúde de forma integral e efetiva. A 

necessidade de implementação de uma política pública de inclusão social 

que atente para a promoção dos direitos humanos das pessoas privadas de 
liberdade aponta para a importância da reorientação do modelo 

assistencial, a fim de atender às carências manifestas por esta população. 

(BRASIL, 2004, p.7). 

     

Diante desta realidade deficitária e precária, é possível inferir que a assistência à saúde 

da mulher encarcerada, mais especificamente a gestante, em determinadas penitenciárias 

inexiste, tornando isto verdadeiro problema de saúde pública, permanecendo essas mulheres 

expostas ao risco de adoecerem sem terem oportunidade de assistência adequada. Tal fato 

agrava-se quando se considera que a maioria dessas mulheres vem de uma condição 

socioeconômica baixa e que não tinham acesso às ações de saúde nem mesmo antes de 

entrarem no presídio.  
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3. METODOLOGIA  
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. A pesquisa descritiva 

tem por finalidade observar, descrever, documentar e exigir do pesquisador uma série de 

informações sobre os aspectos de uma determinada situação. O foco essencial desses estudos 

é o de conhecer a comunidade, seus traços e características, seus problemas, sua educação, o 

analfabetismo, dentre outros, pretendendo descrever de melhor forma os fatos e fenômenos de 

determinada realidade.  (TRIVIÑOS, 1987). 

A abordagem qualitativa “se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam”. (MINAYO, 2006, p. 57). Nessa linha de pensamento, Minayo (2006) acrescenta, 

ainda, que esse tipo de pesquisa é de relevância para os profissionais da saúde que lidam com 

o cuidado, a comunicação e interação com as pessoas.  

Sendo assim, optou-se por esse tipo de pesquisa por considerá-la adequada para tratar 

o objeto deste estudo, uma vez que ela possibilita a aproximação com a realidade objetiva, o 

conhecimento das características e problemas da população em que se realizou o estudo e 

contribui para sua compreensão. 

 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA  

 

 

O estudo foi desenvolvido no Complexo Penal Dr. João Chaves, localizado na Avenida 

João Medeiros Filho, na Estrada da Redinha, no Município de Natal/RN.  

A primeira grande instituição penitenciária do Estado do RN começou a ser construída 

em 1953, inaugurada 15 anos depois, em 1969. Inicialmente existia somente o pavilhão 

central com apenas 23 celas, recebendo o nome de Colônia Agrícola e Penal Dr. João Chaves. 

Posteriormente, foram construídos mais sete pavilhões com capacidade para receber no 

máximo 250 presos. Da Colônia Agrícola e Penal Dr. João Chaves, restou apenas o pavilhão 

feminino, construído em 1992. Uma unidade pequena para acomodar 40 presas e que, após 
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reformas, aumentou a capacidade para 60, atendendo mulheres em regime fechado e 

provisório. (OLIVEIRA et al., 2008a). 

Assim, como na maioria dos presídios brasileiros, na João Chaves também existem 

problemas de ordem estruturais, levando a superlotação. No período da coleta de dados desta 

pesquisa, durante os meses de agosto e setembro de 2011, existiam 135 presas distribuídas nas 

14 celas do complexo penal (dados fornecidos pela vice-diretora da instituição). Na ocasião, 

não existia uma cela destinada às gestantes, nem um berçário para receber os recém-nascidos. 

A realidade era que gestantes, puérperas e recém-nascidos conviviam nas mesmas celas junto 

às demais presas, inclusive naquelas que tinham pessoas com doenças infectocontagiosas. 

No entanto, em setembro de 2011 foi inaugurado um berçário com cinco berços, 

visando atender às exigências da Lei nº 11.942/09, mais especificamente o art. 2, que dá nova 

redação ao art. 83 da Lei nº 7.210/84, afirmando que “os estabelecimentos penais destinados a 

mulheres devem ser dotados de berçário, onde as custodiadas possam cuidar de seus filhos e 

amamentá-los até os seis meses de idade”. (BRASIL, 2009, p.1). 

A criação do berçário na instituição pode ser vista como indícios de melhoria e avanço 

no serviço, com intuito de diminuir os efeitos do encarceramento para as mulheres presas com 

filhos recém-nascidos. Apesar disso, vale ressaltar que, segundo informações colhidas 

informalmente com a vice-diretora da instituição, já houve época em que o berçário era 

ocupado por sete recém-nascidos, sendo que um berço acomodava duas crianças.  

A equipe de saúde existente dentro do complexo é composta apenas por uma assistente 

social e dois técnicos de enfermagem responsáveis pela administração de medicamentos e 

cuidados gerais, trabalhando sem supervisão de uma enfermeira. Há três anos não existe 

médico nem enfermeira para atender essas mulheres. Toda assistência à saúde das gestantes 

ocorre nos serviços externos ao presídio (Programa Saúde da Família de Santarém, Hospital 

Santa Catarina e Maternidade Professor Leide Morais). 

 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

Participaram da pesquisa nove mulheres que vivenciaram a gravidez dentro do 

presídio.  

Adotou-se como critério de inclusão: mulheres que vivenciaram a gravidez dentro do 

Complexo Penal Dr. João Chaves, independente de estarem junto com seu filho ou não; 
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encontrar-se em regime fechado. E como critérios de exclusão: mulheres que vivenciaram a 

gravidez em outra instituição penitenciária, mulheres que ainda estavam vivenciando a 

gestação, ou não aceitaram participar da pesquisa, mesmo dentro dos critérios de inclusão. 

Inicialmente, contar-se-ia com 14 mulheres, no entanto, devido aos critérios de 

exclusão adotados, duas mulheres foram excluídas da pesquisa: uma por ainda estar grávida e 

outra por ter vivenciado a gestação em outra instituição; e três que no momento da coleta de 

dados haviam progredido para o regime semiaberto. 

 

 

 3.4 MEDIDAS DE SEGURANÇA NO LOCAL DA PESQUISA 

 

 

Inicialmente, o primeiro contato com o local da pesquisa deu-se em abril de 2011 com 

o vice-diretor da instituição, Major Castelo Branco, que encaminhou à então chefe do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) uma 

declaração pontuando as medidas de segurança que seriam adotadas para as pesquisadoras 

durante as atividades desenvolvidas com as presidiárias e durante a coleta dos dados (ANEXO 

A). Em seguida, a chefe do Departamento de Enfermagem enviou um memorando à Divisão 

de Segurança Patrimonial (DSP) da UFRN, solicitando parecer de suficiência acerca das 

medidas de segurança adotadas pela Direção do Complexo Penal Dr. João Chaves (ANEXO 

B). Em resposta ao memorando, o vice-diretor do DSP/UFRN entendeu que as medidas 

arroladas eram suficientes para o fim a que se propunham (ANEXO C). Entretanto, por se 

tratar de atividade acadêmica exterior ao Campus da UFRN, fez-se necessária a elaboração de 

um Protocolo de Segurança de acordo com a Resolução nº 162/2010 do Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFRN, contendo a Proposta de atividade, análise 

preliminar de riscos, Termo de Responsabilidade e conhecimento de risco do participante e 

resumo para a atividade (ANEXO D).  
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3.5 APROXIMAÇÃO COM AS PARTICIPANTES DA PESQUISA

 

Após autorização da DSP/UFRN, fez-se um novo contato com a direção da instituição, 

que confirmou as atividades que seriam desenvolvidas com as participantes da pesquisa 

conforme um calendário previamente estabelecido (ANEXO D). Nesse calendário estavam 

previstos quatro encontros com as mulheres que vivenciaram a gravidez no Complexo Penal 

Dr. João Chaves, sempre aos sábados do mês de maio do ano de 2011, no período da manhã 

de 09:00 às 10:30 horas, os quais integravam uma estratégia de aproximação com as mesmas, 

num total de 14 mulheres. Todos os encontros contaram com a presença da mestranda e da 

orientadora da pesquisa. 

O primeiro encontro objetivou o acolhimento às presidiárias que vivenciaram a 

gravidez no Complexo. Na oportunidade houve apresentação, exposição do motivo pelo qual 

a mestranda e a orientadora se encontravam junto às presidiárias. Foi proposto que as mesmas 

fossem identificadas com nomes de flores, as quais aceitaram e escolheram como pseudônimo 

a flor de seu interesse. Adotou-se o nome de flores no estudo por se entender que a flor 

representa a beleza e delicadeza da mulher.  

Com o intuito de que os próximos encontros fossem proveitosos e tivessem a 

participação de todas, questionou-se quais seriam os assuntos de interesse das mesmas. 

Diversos assuntos foram citados pelas mulheres e todos tinham um ponto em comum, a 

criança. Sendo assim, montou-se juntamente as mulheres um roteiro com os temas a serem 

abordados nos encontros seguintes. 

No segundo encontro, cada presidiária recebeu uma identificação da flor escolhida, 

para colocar no pescoço. O tema abordado foi sobre os cuidados com o recém-nascido e com 

a criança. Na ocasião várias experiências foram trocadas e houve apresentação de um folder 

com orientações sobre aleitamento materno e sua importância tanto para a criança como para 

a mãe. 

No terceiro encontro, falou-se sobre os direitos das crianças dentro de um presídio, 

com a presença de uma advogada para expor esses assuntos. Observou-se nesse momento 

como as reclusas estavam se sentindo angustiadas a cada questionamento, a cada relato de 

experiência. 

No último encontro discutiu-se sobre as DSTs e os principais métodos 

anticoncepcionais. Para a exposição, apresentaram-se a essas mulheres cartilhas e folders para 

ilustração. 
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Esses contatos prévios permitiram a interação mestranda/orientadora-presidiárias para 

que gradativamente ocorresse um processo de conhecer e se deixar conhecer, conversar, 

perguntar e responder, falar e ouvir, estabelecendo vínculo e confiança para facilitar o 

desenvolvimento da pesquisa propriamente dita. Ressalta-se que, após os encontros, era 

oferecido um lanche às participantes, atentando que tudo o que entrava no presídio pelas mãos 

da mestranda e pesquisadora era revistado antes pelas agentes penitenciárias. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

  

Em virtude do cumprimento da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) (BRASIL, 1996), principalmente no que se refere aos itens: III – Aspectos éticos da 

pesquisa envolvendo seres humanos, IV – Consentimento livre e esclarecido e V – Riscos e 

benefícios da referida Resolução, encaminhou-se ao Secretário de Estado da Justiça e da 

Cidadania (SEJUC) e à Direção da Instituição Penal uma carta (APÊNDICES A e B) 

solicitando a realização da pesquisa no estabelecimento. Após anuência do Secretário e da 

instituição devidamente preenchida (ANEXOS E e F), o projeto foi encaminhado ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN.  

 O CEP da UFRN aprovou o projeto sem pendências, de acordo com CAAE 

0109.0.051.000-11 e protocolo de nº 253/2011 (ANEXO G). 

 

3.7 COLETA DE DADOS  

 

Para a obtenção das informações, utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE C), contendo questões abertas e fechadas, subdividido em três partes: a primeira 

e a segunda constituídas de variáveis sociodemográficas e obstétricas, respectivamente, ambas 

com a finalidade de caracterizar as participantes; e, por fim, a terceira com uma questão 

norteadora sobre a vivência das mulheres quando estavam grávidas em situação de cárcere. 

Na entrevista semiestruturada o pesquisador obedece a um roteiro, sendo este um apoio claro 

na sequência das questões. (MINAYO, 2006). 

Destaca-se que o instrumento utilizado na coleta de dados foi submetido ao pré-teste, 

numa população com características semelhantes às das mulheres pesquisadas, com a 

finalidade de verificar o entendimento das participantes quanto à questão norteadora. O pré-

teste em um estudo qualitativo “consiste na realização de entrevistas com alguns 

interlocutores-chave, o que contribui para tornar mais clara e precisa a lista de temas e 
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aspectos a serem conversados durante o trabalho de campo”. (MINAYO, 2006, p.192). Desse 

modo, segundo a mesma autora, o roteiro de entrevista pode e deve ser alterado, caso o 

pesquisador perceba que alguns temas não previstos estão sendo expressos pelos 

interlocutores. É importante ressaltar que os dados advindos do pré-teste não foram 

computados nos resultados da pesquisa. 

Após o parecer favorável do CEP/UFRN, firmou-se um contato individualmente com 

cada participante, através de abordagem direta, no qual explicaram-se a proposta de trabalho, 

o interesse de trabalhar com as mesmas, falando-se sobre o estudo, sua relevância para a 

população na qual estava inserida e a forma de participação. 

 Posteriormente, foi esclarecido sobre os princípios éticos da pesquisa com seres 

humanos no contexto brasileiro, preconizados pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), tendo 

em vista a Resolução n.º 196/96. (BRASIL, 1996). Na oportunidade, as informações foram 

apresentadas quanto aos objetivos do estudo, uso do gravador, ressaltando que as entrevistas 

seriam em sala reservada disponibilizada pela direção da instituição, na ocasião a sala da 

assistente social. Enfatizou-se com relação ao sigilo das conversas e ao anonimato, que as 

mesmas não receberiam nada e não teriam nenhum ônus no momento das entrevistas. As 

participantes foram informadas de que, para proteção da identidade real, seriam identificadas 

por nomes de flores com aquiescência de todas. (APÊNDICE D).  

 Além disso, foi informado sobre a possibilidade de interromper a participação no 

estudo em qualquer momento, sem prejuízos para sua assistência no presídio, se assim fosse o 

desejo dessas mulheres.  

Após esclarecimento dos aspectos éticos e objetivos da pesquisa a cada participante, 

leu-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE E) e, em seguida, 

foi solicitada a assinatura do mesmo em duas vias, quando a mulher concordava em participar 

da pesquisa, sendo que uma cópia ficou com a entrevistada e a outra com a entrevistadora. 

Ambas as vias também foram devidamente assinadas pela mestranda. 
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Não houve fornecimento de benefícios às entrevistadas, bem como riscos de 

discriminação ao participar da pesquisa. Manteve-se o direito das mesmas em recusar a 

participar ou a responder qualquer pergunta.  

Após o consentimento da participante iniciou-se a entrevista propriamente dita. 

Essa etapa ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2011. Cada entrevista durou em 

média 20 minutos. Durante as entrevistas algumas participantes se emocionaram com o 

que falavam, exemplificando, duas delas chegaram a chorar no momento em que 

relembravam sobre sua vivência, uma ao recordar a perda do bebê e a outra, por causa 

da dependência química. 

Todas as entrevistas foram gravadas com aquiescência das entrevistadas e as 

informações que as caracterizam foram obtidas de questionamentos diretos à própria 

mulher. 

 

 

3.8 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Inicialmente, as entrevistas gravadas foram transcritas e digitadas na íntegra no 

aplicativo Microsoft Word. Posteriormente, foram analisadas de acordo com os 

pressupostos da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2010).  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicação 

visando obter procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens. Para esta pesquisa, fez-se opção pela Análise Temática que, segundo a 

autora, consiste em desvendar os núcleos de sentido, possibilitando comunicação 

representativa para o objetivo analítico proposto. Os núcleos de sentido são elementos 

de significação que constituem a comunicação, sendo a análise realizada de acordo com 

sua presença ou frequência de aparição no texto. (BARDIN, 2010). 

O tratamento das informações consistiu em três etapas de acordo com o método 

escolhido e descrito sinteticamente. A primeira etapa constituiu-se na pré-análise, na 

qual as entrevistas já transcritas foram submetidas à leitura geral e flutuante de todo o 

material, que teve como objetivo a familiarização com as informações oferecidas; a 

segunda foi a exploração do material das entrevistas, por meio de uma leitura detalhada 
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e cuidadosa, através da qual se identificou as unidades de registro ou núcleos de sentido. 

Na terceira etapa, realizaram-se os agrupamentos dos núcleos de sentido, codificando-

os, classificando-os de acordo com as diferenciações, e reagrupando-os conforme 

características afins. Em seguida foram separados em conjuntos, sendo atribuído um 

título genérico, e desse modo, conhecendo-se as categorias temáticas originadas. 

(BARDIN, 2010). Os dados foram analisados com base no levantamento da literatura.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente, apresentam-se as características sociodemográficas das mulheres 

entrevistadas de forma descritiva, através de percentual simples e, a posteriori, as 

categorias temáticas e subcategorias. 

 

 

4.1 CARACTERIZANDO AS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

 

Os sujeitos da pesquisa encontravam-se na faixa etária entre 19 a 25 anos, sendo 

a maioria solteira (66,7%), provenientes do interior do Estado do Rio Grande do Norte, 

com baixo nível de escolaridade, tendo em vista que 66,7% não haviam concluído o 

ensino fundamental, e 33,7%, o ensino médio. Apresentavam ocupação de balconistas, 

manicures, domésticas, passadeiras de roupa, no comércio livre, de artistas plásticas. 

Destaca-se ainda que duas entrevistadas informaram não terem ocupação. Observa-se 

que essas ocupações são de baixa remuneração, o que pode ser comprovado quando se 

observa a renda familiar dessas mulheres: 55,5% tinham renda de apenas um salário 

mínimo, enquanto 33,3% não possuíam renda familiar. 

Esses dados corroboram com o estudo de Moraes e Dalgalarrondo (2006), com 

mulheres que cumpriam pena na Penitenciária Feminina de segurança máxima na zona 

norte de São Paulo entre março de 2003 a dezembro de 2004, num total de 358 

mulheres que integravam o Complexo Penitenciário do Carandiru. Identificaram que 

essas mulheres procediam das camadas menos favorecidas, com baixa escolaridade, 

predomínio de ocupações de baixa qualificação e salários proporcionais, vida marcada 

pela precariedade educacional e afetiva, como perda precoce do amparo parental, 

violência física e sexual, dentre outros. 

 A média de gestações entre as participantes do estudo foi de três, sendo que 

33,3% vivenciavam a gravidez pela primeira vez. A média de filhos vivos encontrada 

foi de dois e, com relação ao aborto, três participantes (33,3%) afirmaram já terem 

sofrido. 

 Quando questionadas se tinham engravidado dentro do presídio ou se estavam 

grávidas quando foram presas, apenas uma participante afirmou ter engravidado no 

presídio, as demais já estavam grávidas ao serem encarceradas. 
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 Com relação à consulta pré-natal durante a gravidez como presidiárias, a maioria 

(77,8%) afirmou que não o fez. Dentre as que participaram da consulta, a média foi de 

duas consultas. 

 

4.2 CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

Neste item serão apresentadas as categorias temáticas e subcategorias do estudo 

(Quadro I), após tratamento das falas das entrevistadas em conformidade com a técnica 

de análise de conteúdo, na modalidade de análise temática proposta por Bardin (2010), 

seguida de análise e discussão. 

 

QUADRO 1 – Apresentação da temática central, categorias e subcategorias. Natal/RN, 

2012 

TEMÁTICA CENTRAL CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

 

 

VIVÊNCIA DE 

MULHERES EM 

SITUAÇÃO DE 

CÁRCERE 

PENITENCIÁRIO 

DURANTE O 

PERÍODO 

GESTACIONAL 

 

4.2.1 Categoria 1: 

Relacionamento Interpessoal. 

4.2.1.1 Subcategoria 1: 

Família e relações afetivas; 

4.2.1.2 Subcategoria 2: 

Colegas de presídio; 

4.2.1.3 Subcategoria 3: As 

agentes penitenciárias. 

 

4.2.2 Categoria 2: Sentimentos 

que permeiam a mulher grávida 

presa. 

4.2.2.1 Subcategoria 1: 

Sentimentos da gestante 

quanto à saúde do bebê; 

4.2.2.2 Subcategoria 2: 

Sentimentos da gestante 

quanto ao ambiente prisional. 

 

4.2.3 Categoria 3: Ausência de 

assistência à saúde da gestante 

encarcerada. 

4.2.3.1 Subcategoria 1: Não 

acompanhamento do pré-natal; 

4.2.3.2 Subcategoria 2: Falta 

de estrutura do sistema 

penitenciário para atender às 

especificidades da gestante. 

Fonte: dados da própria pesquisa 
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4.2.1 Categoria 1: Relacionamento Interpessoal 

 

 Esta categoria demonstra como se davam as diversas relações interpessoais que 

as mulheres participantes do estudo mantinham dentro do presídio, sendo composta por 

três subcategorias: família e relações afetivas; colegas do presídio; e agentes 

penitenciárias. 

 

4.2.1.1 Subcategoria 1: Família e Relações afetivas 

 

Ao analisar as falas das participantes do estudo, observou-se o indicador 

“relações afetivas” em dois sentidos, de um lado marcado pelo apoio de umas, do outro 

lado pelo desamparo das outras famílias. 

Nesse sentido, as falas das entrevistadas a seguir exemplificam sobre o apoio 

recebido das famílias durante o período da gravidez na condição de presa: 

[...] a minha família em momento algum me abandonou, nem a mim, 

nem à minha filha, durante a gravidez todo o final de semana minha 
irmã estava aqui [...] (Cravo) 

 

Eu tinha assistência da minha família, toda semana tinha visita, tinha 

minha feira [...] minha família me ajudou bastante e isso me dava 

forças [...] (Lírio) 

 

Quando Lírio em sua fala menciona “minha família me ajudou bastante e isso 

me dava forças”, demonstra que o apoio recebido da família foi o suporte para o 

enfrentamento da gravidez dentro da prisão, apesar de todas as dificuldades e 

características que o sistema possui atualmente. 

Dessen e Braz (2000) afirmam que o apoio familiar e também o social são 

fundamentais para a conservação da saúde mental, enfrentamento de situações de 

estresse e adequação de comportamentos maternos em relação aos filhos.  

Além disso, em momentos particulares e diferenciados da vida dos seres 

humanos, como os períodos do trabalho de parto, parto, pós-parto imediato e puerpério, 

o apoio social e familiar oferecidos às mulheres favorecem a maior autonomia e 

controle do ambiente, desenvolvendo esperança, apoio e proteção. (DESSEN; BRAZ, 

2000; COUTINHO; BAPTISTA; MORAIS, 2002). 

De acordo com Reis (2007), na vida da mulher grávida, independente de ser sua 

primeira gestação, adolescente ou não, a família é o porto seguro, visto que esse apoio 

proporciona suporte emocional, educativo, econômico e social indispensáveis nesse 
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período, contribuindo para diminuição da ansiedade, angústia e medo durante o 

processo da gravidez. 

A esse respeito, Monteiro et al. (2011) acrescentam que o estabelecimento de 

uma rede de apoio durante o período gestacional e puerperal se torna ainda mais 

relevante em mulheres reclusas, considerando as especificidades de ordem bio-psico-

socio-cultural que permeiam o convívio no sistema prisional. 

No entanto, a família nem sempre dá este suporte necessário no processo da 

gravidez, tendo em vista o desgaste familiar de ordem emocional, social ou econômica, 

impossibilitando a relação de ajuda de que a presa necessita. Na maioria das vezes essas 

mulheres estão desamparadas por não haver uma política de saúde para garantir suporte 

ao sistema prisional. (REIS, 2007). 

Esta realidade de desamparo familiar é evidenciada nas falas a seguir, nas quais 

determinadas entrevistadas afirmaram que não tiveram apoio da família durante o 

período da gestação:  

 
[...] foi difícil porque minha família me deu um certo desprezo devido 

à minha dependência [drogas] e também não aceitou a gravidez, e tá 

ele preso e eu presa, e eu não tenho apoio da minha família [...] 

(Papoula)  

 

Minha família era muito difícil vir, eu tenho família, mas é a mesma 

coisa de nada, eu não tinha visita não. (Anêmona) 
 

[...] a minha tia que me criou não vinha me visitar porque a minha 

família daqui não aceita nada de errado, então foi muito difícil pra 

mim esse período [...] (Gardênia) 

 

Diante dessas falas, observa-se que a falta dos familiares no encarceramento 

feminino somado à condição de estar grávida é tida pelas mulheres como dificuldade 

para o enfrentamento da gestação na prisão, gerando sentimentos negativos de 

abandono, solidão, e sendo fator de risco para depressão na gravidez. 

Baptista, Baptista e Torres (2006) encontraram, no estudo realizado com 

gestantes acerca dos fatores de risco para a depressão durante o período gestacional, 

sentimentos como tristeza, abortamento, gravidez não planejada e história familiar de 

depressão. Achados dessa ordem foram encontrados no estudo de Alvarado et al. (1993)  

acrescentando ainda outros fatores de risco, tais como: baixo apoio emocional, familiar, 

ser menor de idade, viver sozinha, ser solteira, de baixo nível socioeconômico e 

educacional. 
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Durante o período gestacional observa-se o aumento de sintomas ou surgimento 

de transtornos psiquiátricos, devido a este ser um período de mudanças fisiológicas, 

psicológicas, familiares e sociais. A depressão se apresenta como um dos transtornos 

que pode ocorrer durante esse período, influenciando negativamente na gestação, uma 

vez que os sintomas interferem no desempenho das grávidas quanto ao autocuidado e 

adesão ao tratamento. (BAPTISTA; BAPTISTA; TORRES, 2006). 

Além disso, a estigmatização social experimentada pela mulher que é 

dependente química e comete um delito constitui um fator que, nesta pesquisa, 

contribuiu para o abandono da mulher presa pela família e amigos, conforme se 

evidencia neste trecho da fala de Papoula: “minha família me deu certo desprezo devido 

à minha dependência [drogas]”. 

Segundo o relatório do CEJIL (2007), um dos aspectos negativos mais 

incidentes na vida das mulheres presas é o distanciamento familiar, diferentemente da 

realidade vivenciada pelos homens presos, os quais em geral mantêm seus vínculos com 

a família durante o período de presidiários. Isso mostra o quanto o encarceramento 

feminino está atrelado a questões de gênero. 

Observou-se também, diante das falas das entrevistadas, que as relações 

familiares são dificultadas em virtude do fator socioeconômico, como explicitado nas 

falas a seguir:  

Meu pai na época sempre vinha me visitar, agora ele só vinha de 15 

em 15 dias, mas sempre arrumava alguém pra vim deixar umas coisas 

pra mim. (Íris) 

 
Quando eu tava grávida minha família vinha uma vez por mês porque 

era longe, aí não tem como vir toda semana, vinha uma vez por mês 

quando recebe o dinheiro e pronto [...] as condições é pouca pra vir 

[...] (Lilac) 

 

[...] a minha mãe mora lá no interior, bem distante daqui, em Areia 

Branca, então foi muita dificuldade porque ela só vinha uma vez por 

mês [...] (Gardênia) 

 

Eu sentia muita falta da minha família, minha irmã vinha de 15 em 15 

dias, quando não era minha irmã, era meu irmão, meu pai e minha 

mãe nunca veio porque eles moram no interior e não tinham 
condições. (Copo de Leite) 

 

Essa realidade também foi constatada no estudo realizado por Santa Rita (2006), 

em que o fator socioeconômico influenciou para o distanciamento das relações 

familiares de mulheres reclusas, por falta de recursos para se deslocarem até o presídio. 

De acordo com o relatório da CEJIL (2007), um dos fatores que inviabilizam a 

assiduidade das visitas às mulheres presas está relacionado à distância entre as unidades 
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prisionais e as residências das famílias e amigos das presas. Considerando que o número 

de unidades prisionais femininas é reduzido dentro do universo de instituições, deve-se 

ressaltar a existência de uma concentração dessa população em poucas unidades, as 

quais, na maioria dos casos, estão muito distantes de seus locais de origem, onde 

residem familiares e amigos. Sendo assim, a distância associada ao custo financeiro com 

o deslocamento acabam comprometendo a realização dessa visita. 

Além disso, como a maioria das entrevistadas tinha mais de um filho (66,7%), 

estes ficavam sob os cuidados de familiares e, devido ao fator socioeconômico, iam ao 

longo do tempo perdendo contato com essas crianças, como exemplificado na fala de 

Lilac: 

[..] minha mãe é quem tá com meus outros filhos, aí não tem como vir 

toda semana, faz 11 meses também que eu não vejo meus filhos, é 
muito difícil [...] as condições é pouca pra vir, aí eu não quero que 

falte nada pra eles lá fora, então eu prefiro passar dificuldades aqui 

dentro de que eles vir toda semana e faltar pra eles lá fora, porque 

eles não têm culpa dessa vida que eu vim cair agora. (Lilac) 

 

 

 No tocante à relação com o pai da criança, como a maior parte das entrevistadas 

era solteira (66,7%), e não tinham uma relação estável antes de serem presas, as falas 

são marcadas pela ausência da figura paterna durante o período da gravidez, diante das 

seguintes afirmações: 

O pai dela também em momento algum acompanhou. Acompanhou 

assim porque a gente fumava, se drogava junto, mas depois que eu fui 

presa e tive minha filha, ele não quis saber, em momento algum ele 

quis saber da filha dele, não acompanhou. (Cravo) 
 

O pai da minha filha não sabe que eu fiquei grávida, que eu tenho ela, 

até porque ele é de programa e eu não encontrei mais com ele, aí fui 

para cadeia e agora é que eu não vejo ele mesmo. (Anêmona) 

 

O pai do menino não acompanhou a gravidez porque ele também tá 

preso, quando eu tava grávida ele até mandou uma pessoa deixar 

umas coisas pro menino, mas depois desapareceu, não mandou mais 

nada, mandou umas fraldas, mandou um dinheiro e pronto. (Íris) 

 

Eu não recebia visita do pai dela porque ele foi preso junto comigo 

[...] ele não conhece a filha, nem acompanhou a gravidez nem nada, 
ele tava preso também. (Lilac) 

 

Observa-se nessas falas o abandono não só das mulheres, como companheiras, 

mas também dos filhos, que em alguns casos nem chegaram a conhecer a figura paterna. 

Santa Rita (2006) afirma sobre a veracidade do ditado de que “homens não puxam 
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cadeira” com a mulher que está presa, ao contrário da mulher, que na condição de 

liberdade frequentam as prisões com seus filhos. 

Santos et al. (2009) afirmam que uma consequência do aumento da população 

feminina encarcerada é a perda ou fragilização das relações familiares. Com frequência 

as mulheres reclusas referem alterações nos lares, tais como: abandono por parte dos 

maridos ou companheiros; quebra do vínculo com os familiares devido ao sofrimento 

causado e estigma; aumento da responsabilidade dos filhos mais velhos, que passam a 

cuidar da casa e dos irmãos mais novos; preocupação com a entrada ou permanência no 

crime de filhos ou familiares. 

Assim, esta pesquisa evidenciou que, durante o encarceramento da mulher 

grávida, as relações afetivas são enfraquecidas, ocasionado principalmente pelo fator 

socioeconômico e estigma social, gerando sentimentos de abandono e solidão que 

podem gerar depressão nessas mulheres. Na maioria dos casos o pai da criança não 

participou desse período, visto que as relações mantidas com essas mulheres não eram 

estáveis, e o encarceramento foi um fator que contribuiu para o abandono. Entretanto, 

aquelas que tiveram o apoio da família lhe atribuíram a ajuda para enfrentar a gravidez 

no presídio.  

 

 

4.2.1.2 Subcategoria 2: Colegas de presídio 

 

 

O relacionamento com as colegas de presídio também foi expresso nas falas das 

participantes, nas quais se evidenciou que determinadas presas estabelecem um bom 

relacionamento com as demais:  

Minha relação com as presas é ótima, gosto de todas, não tenho 

desavença com nenhuma. (Anêmona) 

 
[...] fui muito bem acolhida pelas outras presas, fui até meio mimada 

por estar grávida fui muito bem recebida. (Lírio) 

 

 

A gravidez é um período que demanda cuidados especiais em diversos aspectos. 

Nesse período a mulher está mais sensível e requer mais atenção daqueles que estão à 

sua volta. Na prisão, a falta do convívio com familiares diariamente faz com que a 

gestante estabeleça relações com as demais parceiras de cela, as quais são prestativas 

devido ao estado gravídico da companheira.   
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No entanto nas falas de outras participantes foi possível detectar que na maioria 

das vezes estas tentam manter boa relação com as demais presas como forma de evitar 

conflitos e punições. 

 
[...] eu me dou com todo mundo, graças a Deus, eu faço amizade com 

todas, já pra num ter que passar por coisas aqui dentro, que eu vejo 

muitas passando e ter que ir pro castigo. Eu sou no meu canto quieta, 

não saio da cela, é difícil. (Lilac)  

    
Eu nunca tive atrito com as outras presas, a gente discutia assim, por 
causa de besteira, mas nunca briga de se agarrar não, eu evito 

porque não quero ir pro castigo não [...] (Íris)  

 

 A convivência social por si só já é bastante complexa, a qual requer de ambas as 

partes compreensão, respeito, tolerância. Quando essa convivência ocorre em um 

ambiente prisional, fechado e com pessoas desconhecidas, aliada às condições próprias 

de uma gravidez, caracterizada por mudanças hormonais e psicológicas, o 

comportamento pode ser influenciado e a convivência pode tomar dimensões ainda mais 

difíceis e problemáticas. Assim, verifica-se nas falas anteriormente citadas que as 

mulheres preferem “ficar no canto delas” como forma de evitar atritos e 

desentendimentos com as outras presas, evitando o temido castigo.  

As falas a seguir revelam a dificuldade do convívio entre presas:  

 
[...] muitas coisas eu busquei, mas outras vieram até a mim, como o 

desprezo das minhas colegas, das próprias presas [...] porque você 

não pode se ausentar do presídio porque já diz que foi cabuetar 
[entregar] já ficam lhe julgando, você pode ter saído pra um médico, 

mas já foi pra cabuetar [...] (Papoula)  

 

As críticas que eu recebia era das presas, porque, no início, quem 

passasse aqui pro setor médico e tivesse um baculejo [revista] lá 

dentro, então a culpada ia ser quem passasse [...] então fui muito 

perseguida porque não tinha como parar de passar [...] Então eu já 

enfrentei o pátio todinho três vezes, todo mundo contra mim. Uns 

diziam que queria arrancar minha perna, outros queriam arrancar 

minha cabeça, outros a bola do olho, já dormi até com parceiras da 

minha própria cela, ela dormia com um ferro na cintura e dizia que ia 
me furar [...] (Gardênia) 

 

Nas falas de Papoula e Gardênia, observa-se o grau de dificuldade para garantir 

minimamente o convívio social entre estas mulheres que vivem o processo gravídico no 

presídio e as outras presas, tendo em vista, nesses casos, o fato de estarem grávidas e 

necessitarem “se ausentar” do presídio para consulta médica ou realização de algum 

procedimento “fora do alcance dos olhos” das demais reclusas, tornando-se uma ameaça 

constante para estas. 
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O fato das demais presas se sentirem ameaçadas pela saída da grávida em busca 

de atendimento demonstra um grau de suspeita e desconfiança entre elas. Segundo Lima 

(2005), as relações que são estabelecidas na vida em cárcere são sobrecarregadas de 

aspectos negativos que as tornam frágeis, colaborando expressivamente para manter um 

clima de desconfiança no processo de relacionamento do ser, seja com as companheiras 

de reclusão ou com a própria família. 

Para Souza (2009), as mulheres gestantes encarceradas estão mais propícias, 

pela sensibilidade natural adquirida com a gravidez, a serem vítimas de torturas 

psicológicas, uma vez que vivem em uma cela dividida com outras mulheres que podem 

ter vícios, hábitos e estilo de vida diferente e que precisam controlar as mais diversas 

situações, desde a presença de ruídos e barulho, até confusões e intrigas inerentes a uma 

cadeia. 

De modo geral, as relações estabelecidas entre as gestantes e as demais 

presidiárias são de desconfiança e suspeita, de tal forma que comprometem as relações 

de amizade. Umas mantêm boas relações e chegam a ser até “mimadas”, no entanto 

nunca irá suprir a falta dos verdadeiros laços de amizades fora do presídio e das 

famílias; outras preferem “ficar no seu canto” para que o convívio possa ser o melhor 

possível, evitando assim conflitos e punições. No entanto, determinadas grávidas 

sentiam-se perseguidas e ameaçadas, ocasionado pela necessidade de ausentar-se do 

presídio, passando a ser consideradas “cabuetas” pelas demais presas, agravando a 

convivência e as relações por serem marcadas pela desconfiança.  

 

 

4.2.3.3 Subcategoria 3: As agentes penitenciárias 

 

Esta subcategoria mostra nas falas das participantes as relações com as agentes 

penitenciárias durante o período em que estavam grávidas: 

[...] tem agente que trata você super bem, que tenta lhe ressocializar 

[...] (Lírio) 

 

[...] tem muitas agentes que são qualificadas, são profissionais, mas 

há um amor próprio elas, elas sentem uma certa preocupação, dão 

uma certa atenção à presa [...] (Papoula) 

 

Quando eu cheguei aqui me trataram bem, não tive nada com 

nenhuma presa e as agentes também, meu comportamento é ótimo 

porque eu não quero ir pro castigo. (Íris)  

 

 

Minha relação com as agentes era normal, em nenhum momento 

nenhuma me maltratou não, eu fui bem comportada. Eu tinha medo 
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porque eu nunca tinha sido presa, eu não sabia como era, então eu 

ficava mais calada. E quando eu comecei a sentir dor, a que me 

ajudou me tratou muito bem, aí ela veio, colocou a mão na minha 

barriga e ficou vendo para me levar para o hospital [...] (Copo de 

Leite) 

 

As falas das entrevistadas demonstram que no complexo penal onde foi 

realizado o estudo existiam agentes penitenciárias preparadas e que respeitavam as 

reclusas, buscando o retorno destas ao mundo externo através da ressocialização.  

A ressocialização tem como finalidade a humanização durante o período em que 

o apenado encontra-se na instituição carcerária, tendo como essência teórica a 

orientação humanista, passando a focalizar a pessoa que cometeu o delito como o centro 

da reflexão científica. (SILVA, 2003). 

Em seu artigo 1º a LEP assegura que o objetivo da execução penal é 

"proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado". (BRASIL, 1984, p.1). Compreende, portanto, que não basta apenas castigar 

o indivíduo, mas orientá-lo dentro da prisão, dando assistência e ajuda na obtenção dos 

recursos capazes de permitir o retorno do apenado ao meio social em condições 

favoráveis para a sua integração, evitando com isso a reincidência. 

Quando Íris diz “meu comportamento é ótimo, porque não quero ir pro castigo” 

e Copo de Leite revela “eu fui bem comportada, eu tinha medo porque nunca tinha sido 

presa”, evidenciam-se as relações de poder dentro do presídio, tendo em vista a 

preocupação que as mulheres tinham para manter o adequado comportamento com 

temor de receberem algum tipo de punição. 

De acordo com Adorno (1991), na prisão as práticas institucionais tornam-se 

habituais para os delinquentes, em especial aquelas de caráter punitivo. Em princípio, 

tudo é susceptível de sanção e de confisco repressivo, desde uma palavra mais agressiva 

dirigida contra outro preso ou agente administrativo, até comportamentos mais graves, 

como agressões, furtos de objetos pessoais, tráfico de drogas e homicídios. Diversas 

penalidades podem ser aplicadas dependendo dessas atitudes, variando da simples 

advertência até meses em celas especiais, destinadas ao cumprimento de castigo, que 

vem frequentemente acompanhado de torturas e maus-tratos.  

Para Benelli (2002), dentro das diversas instituições disciplinares funciona um 

mecanismo penal independente e que possui um benefício autoconcedido de fazer 

justiça, de impor leis próprias, elaborar relação de crimes específicos, criar instâncias de 

julgamento e formas particulares de punir. Dessa maneira, aquele que se afastar ou não 
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se submeter à norma, receberá punição com a finalidade de fazê-lo retornar ao interior 

da norma.  

Foucault (1999), em sua obra falando sobre o nascimento da prisão, afirma que a 

punição disciplinar tem como objeto o desvio das normas e regulamentos da instituição, 

estatutos que programam o funcionamento desta. A não adequação à regra, a 

inobservância, o afastamento da mesma são áreas de abrangência da penalidade 

disciplinar, que é essencialmente jurídica. 

Para corrigir os desvios, o castigo disciplinar deve ser basicamente corretivo, 

aprimorado no exercício repetido como condição de um aprendizado intensificado. 

Castigar é então punir com exercícios, numa insistência redobrada à norma. (BENELLI, 

2002, p.59). 

Outro achado desta pesquisa diz respeito à relação de poder estabelecida pelas 

agentes penitenciárias numa condição hierárquica perante as presas. Algumas foram 

agredidas psíquica e fisicamente, além da submissão às situações constantes de 

humilhações vivenciadas durante o período em que estavam grávidas, conforme 

observado nas falas abaixo: 

[...] teve uma discursão de eu com uma agente, uma das militares, e 

eu cheguei a denunciar ela ao juiz. Ela chegou a me ameaçar, falou 

que ela era uma autoridade concursada e ninguém tirava ela daqui, e 

eu passei a viver um certo constrangimento, eu me sentia ameaçada 

com medo dela e ao mesmo tempo ela de mim [...] ela chegou a bater 

na minha cara, chegou a me gritar várias vezes, quando era o plantão 

dela eu ficava sempre assustada, com medo do meu castigo aumentar 
[...] (Papoula)  

 

Tudo o que a gente vive aqui dentro vai ficar marcado, são várias 

situações que a gente se coloca, até mesmo questão de humilhação 

mesmo que a gente se sente aqui dentro [...] tem umas agentes que lhe 

trata como um lixo, lhe trata como um nada, e isso é o mais 

complicado, porque você é um ser humano igual a ela. Lá fora, se eu 

não estivesse aqui eu me compararia melhor do que elas, mas por eu 

estar presa elas me tratam como um nada. (Lírio) 

 

Priori (2011) alega que os frequentes e ameaçadores conflitos entre as presas e 

as agentes penitenciárias são uma realidade no sistema prisional, e quem paga ou sofre 

as consequências dessas relações são as presas. Em grande parte os conflitos poderiam 

ser resolvidos por meio de conversas, no entanto as agentes têm o poder e o privilégio 

ao abrigo das quatro paredes para exercerem o poder de punir, sem serem punidas, 

circunscrevendo o ocorrido na esfera do silenciamento, portanto, no não dizível. 

A esse respeito, Alves (2001) acrescenta que a maior parte das agentes do 

sistema penitenciário não está capacitada para um trabalho individualizado com 
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mulheres encarceradas. Para essas profissionais, independente da pena, condição social 

e de suas experiências, essas presas não merecem tratamento diferenciado. São 

rotuladas como transgressoras da lei, perdendo o direito de ser um indivíduo ao 

entrarem no presídio, das quais são exigidas apenas deveres/obrigações. 

Destaca-se das falas das participantes situações vividas de momentos de 

desprezo por parte das profissionais frente à condição gravídica da mulher: 

  

[..] teve uma vez que eu fiquei com dor, era a noite todinha com dor, 
aí a agente não queria me levar, porque eu já tinha ido na noite 

anterior e não resolveram, né, meu problema [...] e disse que não era 

pra ter bebê porque eu estava com 7 meses, mas eu disse: mulher, eu 

tô com uma dor muito forte! Foi obrigado as meninas bater grade pra 

poder elas me levar [...] (Lilac) 

 

Eu fiquei preocupada, até quando foi para mim ter eu chamei, chamei 

na grade e elas pensavam que era mentira, que eu não ia ter a menina 

naquela hora. E eu tive que abaixar a roupa para a agente ver que eu 

estava derramando o líquido mesmo, para eu poder ir para a 

maternidade [...] (Anêmona) 

 

As falas de Lilac e Anêmona revelam situações de despreparo e até de desprezo 

das agentes em compreender e respeitar a condição de ser mulher e de estar gestante no 

Complexo Penal Dr. João Chaves, visto que a grávida, de modo geral, durante esse 

período passa por mudanças físicas, hormonais e emocionais, necessitando, portanto, de 

atenção e cuidados diferenciados. 

De acordo com o exposto na subcategoria em apreço, pôde-se constatar que as 

relações desenvolvidas entre as mulheres grávidas presas e as agentes penitenciárias são 

marcadas pelas relações de poder. De um lado, as presidiárias procuram manter um 

comportamento estável para evitar punições, do outro registram-se relatos de 

humilhações, maus-tratos e despreparo para atender às especificidades da gestante. No 

entanto, foi possível observar relações de respeito mútuo.  

Assim, acredita-se que é necessária a garantia de condições de trabalho e 

segurança para agentes penitenciárias, aliada à capacitação adequada com ênfase na 

especificidade de gênero, como um dos pilares para a imediata reestruturação do 

sistema penitenciário. Sob essa perspectiva, infere-se que isso pode acarretar melhoria 

nas condições de convívio e relações menos assimétricas, resultando no avanço da 

assistência às mulheres que se encontram presas. 
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4.2.2 Categoria 2: Sentimentos que permeiam a mulher grávida presa  

 

A gravidez prepara a mulher para uma importante transição, tornar-se mãe. 

Contudo, vivenciar este momento peculiar dentro do sistema prisional é um difícil 

período que envolve uma série de sentimentos e impasses. Esta categoria mostra como 

as participantes se sentiam ao vivenciarem a gravidez dentro de um presídio. 

 

4.2.2.1 Subcategoria 1: Sentimentos da gestante quanto à saúde do bebê 

 

Para a maioria das mulheres a gravidez é um momento especial em sua vida, 

envolvendo alterações psicológicas e emocionais. É uma fase de alegria, idealizações, 

expectativas, responsabilidades e preparação para a chegada de um novo ser, no entanto 

é também permeada por medo, preocupações, dúvidas, ansiedades e fantasias. 

(COLDEBELLA, 2006). 

De acordo com Borsa (2007) a gestação é um evento complexo, no qual ocorrem 

diversas mudanças na vida da mulher. É uma experiência carregada de sentimentos 

intensos, variados e ambivalentes, que estão intimamente relacionados à história e às 

experiências vividas pela gestante ao longo da sua vida.  

Nesta pesquisa observam-se nas falas das participantes sentimentos de medo e 

preocupação quanto à saúde do bebê relacionados à falta de assistência pré-natal e 

quando comparados às experiências de gestações anteriores, conforme exemplificado 

nas falas: 

[...] pra mim foi muito difícil, eu tinha muito medo porque as outras 

gravidezes eu fui acompanhada pelo médico e já dela não, foi muito 

difícil e tá sendo ainda aqui dentro, né. (Lilac)  

 
[...] eu ficava preocupada porque eu já tinha tido outros  dois filhos e 

sabia todo o procedimento que você tinha que ter durante uma 

gravidez, o acompanhamento do pré-natal, fazer todos os exames 

corretos, e aqui eu não tive isso. (Lírio) 

 

Eu ficava preocupada, com medo, porque não tinha feito o pré-natal, 

porque no da minha outra menina quando eu engravidei eu não fiz o 

pré-natal também, aí o que aconteceu a minha filha morreu [...] (Íris) 

 

 

Como as gravidezes anteriores ao cárcere tiveram contextos diferentes, as falas 

revelam medo e preocupação sentidos por essas mulheres ao vivenciarem a gestação 

dentro do presídio. Esses podem ser reflexos do estado de insegurança das participantes, 

proveniente da falta de estrutura dentro do complexo penitenciário para atender suas 
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necessidades, principalmente devido ao não acompanhamento pré-natal e insuficiência 

de informações e orientações sobre sua atual gestação.  

Piccinini et al. (2004) evidenciaram preocupações das gestantes em relação à 

saúde fetal, sendo essas apreensões tranquilizadas pelos recursos do pré-natal. Os 

exames realizados durante essa assistência ou a opinião do médico foram citados pelas 

participantes desse estudo como uma forma de tranquilizá-las quanto à saúde do bebê. 

Observou-se ainda que algumas mulheres vivenciaram a primeira gravidez já em 

situação de cárcere, e sobre os sentimentos oriundos desse momento relataram: 

[...] era a primeira gestação, eu não sabia de nada, também não tinha 

quem me orientasse. (Gardênia) 

 

[...] pelo fato de ser a primeira gravidez e dentro do presídio pra mim 

foi muito triste, porque eu queria ver, né [o bebê]. Quando a gente 

bate uma ultra a gente vê como ela tá. (Copo de Leite) 

 

 

Percebe-se nas falas de Gardênia e Copo de Leite que a primeira gestação foi 

marcada por dúvidas e preocupação relacionadas tanto à falta de conhecimento e 

inexperiência, como também pela falta de assistência durante a gravidez no cárcere.  

Sobre a realização da ultrassonografia durante o período gestacional mencionada 

na fala de Copo de Leite, Gomes (2003) aponta repercussões positivas desse exame, tais 

como: tornar o feto mais real e próximo; fazer com que as gestantes sintam-se mais 

mães; e intensificar o vínculo materno/fetal. No entanto, reconhece ainda os aspectos 

negativos, na medida em que, ao trazer à tona o bebê mais real, pode prejudicar a 

relação mãe/feto. 

Diante do exposto nesta subcategoria, os sentimentos das grávidas na condição 

de presas poderiam ser minimizados caso houvesse um serviço de saúde que 

acompanhasse essas mulheres desde o início da gravidez. Sabe-se que, diante de outros 

dispositivos de saúde, a realização das consultas de pré-natal fornece oportunidade para 

esclarecimentos, transmissão de informações pertinentes e para a escuta das dúvidas, 

medos, preocupações e angústias perante o desconhecido para o profissional que a 

acompanha. No entanto, neste estudo, muitas vezes estas mulheres não são assistidas 

pelos profissionais de saúde nem têm acesso a essas consultas.  

No tocante à presença do enfermeiro e seus processos de cuidar, embora o 

complexo penitenciário não possua esse profissional internamente, são eles que, nas 

unidades de saúde, integrantes da rede pública de saúde municipal e estadual externas 

ao presídio, oferecem os cuidados à mulher durante o período gravídico e assumem 
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ações importantes nos programas de educação em saúde durante o pré-natal, diminuindo 

dúvidas, dificuldades e possíveis complicações nesse período. 

 

4.2.2.2 Subcategoria 2: Sentimentos da gestante quanto ao ambiente prisional 

 

Ao analisar as falas, identificaram-se com maior frequência sentimentos 

relacionados ao sofrimento de uma mulher que vivencia a gravidez em um local longe 

de ser o ideal para o desenvolvimento do seu filho, tais como medo, preocupação e 

tristeza. Esses sentimentos são observados nas seguintes falas:  

Eu não sabia como é que era, assim tinha medo de alguma coisa 

acontecer, né, uma rebelião, tocar fogo, tinha medo de acontecer 

alguma coisa comigo e com meu menino, pedia a Deus pra mim sair 

desse lugar logo. (Iris) 

 

 

[...] a gravidez foi um problema, porque o pai tava preso e eu detida 

também, ficava pensando, me preocupando, num lugar que tem droga, 

onde tem briga, onde pode ter rebelião, qual era as condições que eu 

ia dar pra uma criança dentro de um presídio, entende? (Papoula) 

 

 Eu tinha muito medo quando tinha briga [...] de bater na minha 

barriga e eu perder ela, porque era minha primeira gravidez, era meu 

sonho ter a menina. Nessa parte é muito ruim, é doloroso você 
engravidar na cadeia, não poder chamar por ninguém... (Copo de 

Leite) 

 

De acordo com Lima (2005), sentir saudade, solidão, ansiedade e tristeza fazem 

parte da vida da condição humana. Contudo, esses sentimentos não trazem reflexos 

positivos ao bem-estar geral dos indivíduos quando aparecem no cotidiano de modo 

constante e exacerbado. Assim, observam-se nas falas das participantes sentimentos 

perturbadores e por vezes estressantes desencadeados pelo ambiente prisional.  

A esse respeito, Viafore (2005) afirma que a prisão é fator emocional de 

constante estresse na vida de qualquer mulher presa. Conforme a autora, o termo 

“estresse” pode ser usado para envolver várias facetas do espectro físico e psicológico 

do ser humano advindas de ocorrências longas e arriscadas. Nesses termos, para a 

mulher grávida em sistema prisional, este estresse deve ser somado à agitação pré-

existente na condição gravídica, ocasionando, não raramente, desestabilização 

emocional. 

Outro aspecto destacado nas falas das participantes, diz respeito à idealização da 

gestação em um ambiente familiar e favorável ao desenvolvimento saudável. No 
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entanto, quando se deparam com a gestação em situação de cárcere penitenciário, estas 

mulheres desencadeiam tristeza e dor, conforme se observa nas falas a seguir: 

 

Minha gravidez inteira foi muito triste, muito sofrida, foram muitas 

dificuldades aqui dentro. (Gardênia) 

 

[...] foi muito doloroso, porque eu sonhava com minha gravidez, mas 

em casa, cuidar das coisas dela e nada disso eu tive como cuidar 
(Copo de Leite) 

 

  

Com base no exposto, este estudo observou que as mulheres grávidas privadas 

de liberdade experimentam sentimentos de medo, tristeza, dor e preocupação durante 

sua gestação. Esses sentimentos estão relacionados ao ambiente prisional, dificuldades 

que cercam o sistema carcerário, convivência com pessoas estranhas e falta do ambiente 

familiar. 

 

4.2.3 Categoria 3. Ausência de assistência à saúde da gestante encarcerada 

 

Na história da Saúde Pública, a assistência materno-infantil é uma área 

considerada prioritária, especialmente relacionada aos cuidados da mulher durante a 

gestação, englobando o pré-natal, parto e puerpério, com a finalidade de manter um 

ciclo gravídico-puerperal com o menor risco possível para mãe/filho. (SHIMIZU; 

LIMA, 2009). 

De acordo com o PNSSP, a inclusão da população penitenciária no SUS tem 

como diretrizes prestar assistência integral e de boa qualidade, contribuindo para o 

controle e/ou redução dos agravos mais frequentes que acometem essa população. 

Como metas na área de saúde da mulher relacionada à gestante tem-se como 

perspectivas a implantação, em 100% das unidades penitenciárias, da assistência ao pré-

natal de baixo e alto risco, imunizações e puerpério no primeiro ano do Plano, bem 

como atividades educativas e garantia de atendimento de intercorrências ao parto. 

(BRASIL, 2003; BRASIL 2004). 

Esta categoria demonstra que a instituição pesquisada não se encontra dentro das 

diretrizes preconizadas pelo PNSSP para atender à gestante encarcerada. Isso pode ser 

observado nos depoimentos direcionados na subcategoria 1. Não acompanhamento do 

pré-natal; e na subcategoria 2. Falta de estrutura do sistema penitenciário para atender às 

especificidades da gestante. 
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4.2.3.1 Subcategoria 1: Não acompanhamento do pré-natal 

 

Ao analisar as falas das participantes nota-se a falta de assistência e 

acompanhamento ao pré-natal para a maioria das mulheres que vivenciaram a gestação 

no presídio, de acordo com as seguintes falas: 

 

Não tive assistência nenhuma, não fiz nenhum beta para saber se 

estava grávida mesmo, para confirmar a gravidez [...] (Lírio) 
 

Nem fiz pré-natal para saber como ela tava, pra mim foi muito ruim, 

bater ultra também eu não bati, nada disso eu fiz [...] (Copo de Leite) 

 

Eu não tive consulta no pré-natal [...] (Cravo) 

 

Não tive acompanhamento médico, tinha problema de pressão alta, 

ficava tendo dores fortes, inclusive veio até um papel do juiz pra eu 

sair pra me levarem pra fazer o pré-natal, só que eles não me 

levavam, né [...] (Lilac) 

 

Não fiz pré-natal porque não tem assistência. Assim eles não levavam 
não. Eu pedia assim pra tomar um remédio se tivesse sentindo dor, aí 

eles davam, só isso, mas fazer pré-natal não, não fiz nenhum exame. 

(Íris) 

  

 A realidade encontrada nas falas das entrevistadas é bastante preocupante tanto 

para essas mulheres, suas famílias, bem como para a saúde pública. Conforme 

estabelecido pelo MS, o pré-natal tem o objetivo de garantir o bom acompanhamento 

das grávidas, fazendo com que essas mulheres se sintam seguras por meio de 

informações e orientações ao desenvolvimento do feto, assegurando o nascimento de 

uma criança saudável e o bem-estar materno e neonatal. (BRASIL, 2006a).  

As palavras de Copo de Leite, quando afirma: “Nem fiz pré-natal para saber 

como ela tava, pra mim foi muito ruim”, demonstraram que a falta de informação sobre 

como estava o estado de saúde da filha que esperava deixou a entrevistada preocupada e 

com sensação negativa e insegurança sobre o seguimento de sua gravidez.  

De acordo com Zampieri e Edrmann (2010), as vantagens do acompanhamento 

pré-natal englobam: diminuição da morbimortalidade materna e fetal, preparação para 

maternidade e paternidade, aquisição de autonomia e vivência segura do processo de 

nascimento, sendo o primeiro passo para que este ocorra de forma saudável. 

Promover a saúde materna contempla a recomendação do número ideal e da 

qualidade das consultas do pré-natal, estabelecimento de programa de imunização 

materna e a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças intercorrentes da gestação. 

(CALDERON; CECATTI; VEGA, 2006, p.311). 
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No entanto, a CEJIL (2007) expôs em seu relatório sobre mulheres encarceradas 

no Brasil que no país há presas sem qualquer atendimento pré-natal, e só descobrem 

serem portadoras de doenças transmissíveis na hora do parto, colocando em risco tanto a 

vida da mãe como da criança. Esse fato também foi observado no presídio em que se 

realizou esta pesquisa, tendo em vista a fala de Cravo: 

 

 [...] Vim pra cá e só fiz exames na maternidade depois que ganhei 

ela, e acusou sífilis [...] Eu só vim descobrir a doença depois que ela 

nasceu, se eu tivesse feito o pré-natal eu tinha tomado conhecimento 

antes de ter minha filha. (Cravo) 

  

A situação vivenciada, além de causar sérios riscos à saúde do bebê e materna, 

também pode acarretar impacto psicológico na mãe. Quando Cravo referiu: “se tivesse 

feito o pré-natal teria tomado conhecimento antes de ter minha filha”, mostra que as 

mulheres sabem da importância do acompanhamento pré-natal com a finalidade de 

saber como está a saúde da criança, bem como agir na prevenção e detecção de doenças. 

Doenças transmissíveis e não transmissíveis podem ser detectadas na gravidez 

por meio da consulta médica e do enfermeiro, tendo em vista a solicitação dos exames 

preconizados pelo MS (2006) durante o pré-natal, bem como o início do tratamento 

ainda na gestação, a fim de curar ou minimizar os riscos das doenças e evitar a 

transmissão para o bebê. (BRASIL, 2006a). 

Um dos grandes problemas de saúde pública mundial e brasileira é a transmissão 

vertical da sífilis, visto que, dentre tantas doenças que podem ser transmitidas durante o 

ciclo gravídico-puerperal, a sífilis em gestantes representou em 2004 uma das maiores 

taxas, com prevalência de 1,6%. (BRASIL, 2006b). 

A transmissão vertical da sífilis pode ocorrer em qualquer fase gestacional ou 

estágio clínico da doença materna, sendo assim, as ações de diagnóstico e prevenção 

precisam ser reforçadas especialmente no pré-natal e parto; todavia essas ações seriam 

mais efetivas se fossem desenvolvidas com a população em geral, mesmo antes da 

gravidez. (BRASIL, 2006b). 

Segundo o que preconiza o MS, os fatores agravantes para a transmissão vertical 

da sífilis podem ser citados como início tardio do pré-natal; uso de esquema terapêutico 

não recomendado pelo MS; submeter-se a somente uma sorologia durante toda a 

gravidez, tendo em vista que o preconizado de rotina é de no mínimo dois testes 

(VDRL), um no primeiro trimestre e outro após a vigésima oitava semana de gravidez. 

Ressalta-se ainda que a atenção pré-natal não pode e não deve ser avaliada somente em 
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termos de número de consultas médicas, mas considerar de modo particular a qualidade 

da assistência prestada. (LORENZI; MADI, 2001). 

Com relação à transmissão vertical do vírus HIV, toda mulher tem por direito o 

teste anti-HIV. No caso da gestante, ele é recomendado na primeira consulta, com 

aconselhamento pré e pós-testagem, e outro próximo à trigésima semana, quando 

possível. Em caso de o resultado ser positivo ou reagente, a gestante poderá receber 

tratamento adequado e evitar a transmissão do vírus. Nesse contexto, demonstra-se ser 

indispensável o acesso das mulheres privadas de liberdade às ações de saúde para que a 

prevenção da transmissão vertical seja efetiva. 

Ainda em relação à assistência durante o período gravídico, outra entrevistada 

relatou: 

[...] Não fiz nenhum exame, não fiz o pré-natal, fui pra maternidade 

sem pré-natal, sem exames, né, e que eu perdi aqui dentro [o filho] 

[...] Descobriram lá no hospital que eu tava com muita anemia, tomei 

cinco bolsas de sangue lá, soro, não tavam nem encontrando minha 

veia, eu não tinha sangue, não tinha nada, quase que morro lá no 
hospital, deram um choque pra mim retornar de novo, fui pra UTI, 

passei muito tempo mal mesmo. (Violeta) 

 

Nota-se na fala de Violeta que a falta de acompanhamento e assistência durante 

o período da gravidez colocou em risco sua vida, tendo como desfecho da gravidez a 

morte do seu bebê. Sendo assim, reforça-se que o pré-natal é de grande importância para 

o acompanhamento da gravidez e, caso Violeta tivesse tido essa assistência, 

provavelmente esta mãe não teria perdido seu bebê.  

A esse respeito, Pearson et al. (2006) afirmam que a saúde e a sobrevivência dos 

recém-nascidos estão diretamente atreladas à assistência médica e aos cuidados de 

saúde em geral recebidos pela mãe antes e durante a gestação, o parto e o período 

puerperal. Durante todo esse período de cuidados continuados de saúde, os momentos 

com maiores riscos de morte e de incapacidades, tanto para as mães como para os 

recém-nascidos, são o trabalho de parto, o próprio parto e as primeiras horas de vida 

após o parto. As complicações e a falta de assistência médica neste período crítico têm 

consequências para as mães e os bebês. 

De acordo com dados da pesquisa dos autores anteriormente citados com relação 

aos dez primeiros fatores de demoras evitáveis na procura de assistência médica em 

geral, destacam-se aqueles que afetam as probabilidades de sobrevivência tanto das 

mães, como dos recém-nascidos. Dentre eles, estão: em segundo lugar, com 3,5%, a 

assistência pré-natal não existente ou deficiente; em quinto lugar, com 1,4%, a segunda 
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fase do trabalho de parto prolongada e sem assistência médica; e em sétimo lugar a falta 

de transporte para os serviços de saúde (1,2%); (PEARSON et al., 2006). 

 Observou-se no estudo que a assistência pré-natal, quando acontece, se 

desenvolve em unidades de saúde que fazem parte da rede do SUS. Na maioria dos 

casos a assistência é iniciada em um período mais avançado da gravidez, devido às 

dificuldades de viaturas e escolta policial para o deslocamento das gestantes ao 

atendimento pré-natal. Identificou-se essa realidade na fala de Anêmona: 

 Fui fazer o pré-natal com 7 meses porque estava difícil de carro [...] 

(Anêmona) 

 

 

O Manual Técnico de Atenção Qualificada e Humanizada no Pré-Natal e 

Puerpério do MS (2006) estabelece como parâmetro que a grávida tem direito à sua 

primeira consulta no pré-natal até 120 dias da gestação, com um número mínimo de seis 

consultas, uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro trimestre. 

O PNSSP determina que as ações e os serviços de atenção básica em saúde, o 

que inclui a assistência ao pré-natal, sejam organizadas nas unidades prisionais e 

realizadas por equipes interdisciplinares. O Estado do Rio Grande do Norte aderiu ao 

plano, porém ainda não está habilitado frente às exigências de adequação do espaço 

físico e número mínimo de profissionais requeridos pela Portaria Interministerial nº 

1.777, de 9 de setembro de 2003. (BRASIL, 2010b). 

Sobre o acompanhamento pré-natal nos serviços da rede do SUS, as mulheres 

relataram o seguinte: 

Foi milhões de dificuldade, pra mim fazer um exame eu tinha que 

ficar pedindo, pedindo, pedindo, aborrecendo aí as agentes, 

aborrecendo todo mundo [...] se eu soubesse que a próxima semana, 

por exemplo, segunda-feira, eu tivesse uma consulta minha marcada 

pra mim ir, eu começava a perturbar no início já dessa segunda, 

entendeu? Uma semana antes, pra poder ter a certeza que na 

segunda-feira, no dia exato, iriam me levar. (Gardênia) 
 

Eu cheguei a bater três ultras pela cadeia mesmo e depois fui fazer o 

pré-natal, acho que ainda cheguei a ir umas  duas vezes... Fiz o exame 

de sangue e descobri que tinha sífilis, aí fiz o tratamento e ela também 

quando nasceu. (Anêmona) 

 

Diante dessas falas, a literatura referencia que, apesar de gestantes em sistema 

prisional receberem algum tipo de atendimento médico, constata-se a precariedade na 

prestação do mesmo. Na maioria das vezes a consulta médica de pré-natal acontece 

apenas uma vez durante o período gestacional e por insistência da presa, só voltando ao 

hospital no momento do parto. (VIAFORE, 2005). 
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No que se refere à assistência direta prestada às mulheres grávidas dentro do 

Complexo Penal Dr. João Chaves, a realidade não é favorável. O serviço de saúde não 

disponibiliza estrutura e recursos adequados para o acompanhamento das grávidas, não 

dispõe de médicos, ginecologistas, enfermeiros e psicólogos, oferecendo apenas uma 

pequena sala para atendimento. Nessa sala dois técnicos de enfermagem desenvolvem 

atendimentos sem a supervisão do enfermeiro, como: administração de medicamentos, 

aferição da pressão arterial e temperatura, marcações de consultas e exames. Pode-se 

observar tal realidade nas seguintes falas:  

 

[...] o setor médico que tinha era a enfermeira [técnico de 

enfermagem], que você pede o remédio e só dá paracetamol, nada de 

ver como é que você tá. Era para ter, né, um sistema médico, não tem 

[...] (Copo de Leite) 

 

[...] eu pedia assim pra tomar um remédio se tivesse sentindo dor, aí 
eles davam, só isso [...] (Íris) 

 

[...] aí eu só passava para o setor médico daqui para verificar a 

pressão e tomar o sulfato ferroso [...] (Violeta) 

 

Eu passava pro setor médico pra averiguar os batimentos porque o 

cardiologista passou, eu tinha que ir todos os dias [...] eles tinham um 

bichinho assim de madeira que escutava e anotavam não sei como, 

tudo muito improvisado. (Gardênia) 

 

 

Um aspecto a ser destacado diz respeito aos cuidados que são prestados às 

gestantes pelos profissionais de saúde que trabalham no Complexo Penal Dr. João 

Chaves. Quando Copo de Leite afirma: “você pede o remédio e só dá paracetamol, 

nada de ver como é que tá” e Iris confirma: “eu pedia assim pra tomar um remédio se 

tivesse sentindo dor ai eles davam, só isso”, observa-se uma assistência paliativa, 

apenas para melhorar o sintoma momentaneamente, não sendo este um cuidado prestado 

contínuo e holisticamente, tendo em vista as limitações desses profissionais devido à 

falta de uma equipe qualificada de saúde.   

Nota-se também que há um impasse na assistência ao pré-natal a estas internas 

gestantes do Complexo pela dificuldade e morosidade de agendamento e realização de 

exames, que são disponibilizados por unidades de saúde e hospitais vinculados ao SUS, 

exemplificado na fala de Violeta: 

[...] Cheguei grávida aqui com 7 meses, aí não sentia mexer muito, aí 

falei com a assistente social, disse a ela que eu não estava muito bem, 

pedi a ela para marcar uma consulta. Aí ela disse que ia marcar, mas 

não conseguiu marcar, que eu esperasse, porque estava sem vaga lá, 

e que ia levar umas grávidas primeiro, e que eu não ia ter agora 
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porque eu estava com 7 meses. Aí pronto, fiquei esperando, depois fui 

falar com ela de novo e ela disse que ia marcar uns exames, só que 

não marcou. Aí eu peguei e esperei, né, e não pedi mais [...] (Violeta) 

 

Os dados mencionados na subcategoria em apreço demostram o descumprimento 

das leis existentes direcionadas à população deste estudo. O que pode ser observado 

também no estudo de Oliveira, Santos e Ribeiro (2010, p.156), no qual os autores 

lembram que “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado”, como previsto no 

art. 196 da CF de 1988 e no art. 14 da LEP, que garantem ao preso assistência médica, 

ressaltando no §2º: 

Quando o estabelecimento penal não tiver aparelhado para prover 
assistência médica necessária esta será prestada em outro local 

mediante autorização da direção do estabelecimento. 

  

No caso específico da gestante, a Lei 11.942/09, que dá nova redação aos arts. 

14, 83, e 89 da LEP, inclui no art.14, §3º que garante o acompanhamento médico à 

mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. 

Os dados encontrados no estudo mostraram que as reclusas do Complexo Penal 

Dr. João Chaves, como gestantes, não têm seus direitos garantidos de forma plena, 

contrariando assim a legislação brasileira, visto que, na condição de presa, ela restringe 

apenas o direito de liberdade e suspende os direitos políticos, e não os direitos referentes 

à saúde. Na realidade observa-se que o direito à saúde está sendo descumprido devido à 

assistência deficitária e precária, e, em determinadas vezes até há falta dessa assistência, 

tornando isto um verdadeiro problema de saúde pública, permanecendo essas mulheres 

expostas ao risco de adoecer sem terem oportunidade de assistência adequada. 

Portanto, faz-se necessário repensar a assistência à saúde, o acesso aos serviços e 

a articulação das ações destinadas a essa população, para que se possa garantir seus 

direitos defendidos na LEP. 

 

4.2.3.2 Subcategoria 2: Falta de estrutura do sistema penitenciário para atender as 

especificidades da gestante 

 

 Além do acompanhamento pré-natal, outros fatores estão relacionados com o 

desenvolvimento saudável de uma gestação, tais como: ambiente confortável, 

alimentação, apoio familiar, bom relacionamento interpessoal, entre outros. Nas falas 

das mulheres participantes deste estudo, verifica-se que o sistema penitenciário não está 

preparado para receber essa população que requer graus específicos de atenção e 
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cuidados diferenciados e especializados, particularmente na condição de superlotação, 

exemplificada na fala de Lilac: 

  

 

[...] eu dormia no chão num colchão, aí lá era muito imprensado, era 

eu e outra num colchão, eu não dormia só, eu com barrigão não 

dormia só. Quando tinha que ir ao banheiro, tinha que ter cuidado até 

lá, que era pra não bater nas outras, que as outras não gostavam 

quando tavam dormindo [...] (Lilac) 

  

 As condições de estrutura física precária, habitabilidade e superlotação nos 

presídios brasileiros são uma realidade constante e preocupante para a saúde e bem-estar 

dessa população. Em se tratando mais especificamente da gestante presa, esse fato 

torna-se mais inquietante devido aos cuidados especiais e maior atenção que esse 

período requer da mulher. Quando Lilac expõe sua vivência, observa-se o quanto era 

desconfortante dividir um colchão com outra presa, estando já com a gravidez bastante 

avançada, interferindo na qualidade do sono e situações que afetavam diretamente o seu 

bem-estar e do feto. 

Santa Rita (2009) destaca as precárias condições de habitabilidade das 

penitenciárias brasileiras, situação agravada pela deficiência de recursos humanos 

especializados e espaços físicos necessários à saúde da mulher, o que, segundo a autora, 

requer reflexão e ação no âmbito da gestão dos complexos prisionais. 

Como não existe um serviço de saúde que acompanhe essas mulheres no interior 

do presídio, os atendimentos ocorrem em unidades que fazem parte da rede do SUS. No 

entanto, a falta de viatura e escolta policial é um dos empecilhos para realização desse 

atendimento, conforme se observa nestas falas: 

 

[..] A falta de escolta foi a pior dificuldade enfrentada, porque 

quando precisava nunca tinha, como teve algumas presas aí que já 

perdeu e tudo o bebê. (Copo de Leite) 
 

[...] estava difícil de carro, não tinha carro para levar, eu sempre 

pedia às agentes e elas sempre ocupadas, nunca se ligou de me levar. 

(Anêmona) 

 

[...] agora era a estrutura de carro mesmo, que não tinha pra me 

levar. Às vezes marcava meus exames, mas quando chegava o dia não 

tinha carro pra me levar. (Lilac) 

 

[...] sempre quando você pedia pra ir [consulta] nunca tinha carro 

para levar, a desculpa era o carro que nunca tinha. (Cravo) 
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Assim como foi constatado nesta pesquisa, a literatura pesquisada aponta que o 

maior obstáculo ao atendimento médico nos hospitais e postos de saúde pública é a falta 

de escolta policial. Com a ausência, precariedade e atraso de escolta policial, veículos e 

recursos para atender às solicitações da administração penitenciária, as ocorrências 

emergenciais e consultas agendadas ficam prejudicadas, já que as mesmas ficam a cargo 

da polícia, a qual alega falta de pessoal. (CAIXETA, 2006). 

Sobre essa questão, o relatório sobre mulheres encarceradas no Brasil faz 

referência ao aumento da população prisional feminina durante todos esses anos, porém 

sem ser acompanhado por melhorias em sua estrutura. As viaturas ou agentes 

penitenciárias para cumprir qualquer diligência ou realizar o transporte de presas ao 

pronto-socorro são escassas, ao ponto de que, entre uma consulta de pré-natal ou uma 

audiência no fórum, a consulta pré-natal não terá nenhuma preferência. (CEJIL, 2007).  

Sendo assim, as mulheres presas não conseguem o tratamento médico adequado 

com atendimento ambulatorial continuado, porque a ausência da escolta compromete a 

ida aos serviços de saúde externos ao presídio. 

No que se refere à alimentação, destacaram-se as seguintes falas: 

O fato da quentinha, quando você abre aquilo e vê, acho que é sub-

humano, acho que nem cachorro quer comer, fica difícil. (Lírio) 

 

A alimentação eu não gostava não, a quentinha eu não comia não, 

logo que eu cheguei eu não comia não, só comia bolacha, miojo, essas 

coisas. Eu pensei até que o menino ia nascer com pouco peso, mas 

nasceu até com uns pesinhos mais. (Íris) 

 
[...] as quentinhas são sempre do mesmo jeito, é horrível, hoje ainda 

tá melhor, mas antes era pior, quando as quentinhas chegavam, já 

chegavam azedas. (Copo de Leite) 

 

Minha alimentação eu só comia mais bolacha e as quentinhas. Eu me 

sentia fraca, vivia mais deitada, com minha anemia muito forte, nunca 
tinha alimentação boa. (Violeta) 

 

 

Durante o período gestacional a alimentação é um fator importante para o 

desenvolvimento saudável da mãe e feto, sendo previstas alterações na dieta da gestante 

como parte do protocolo da assistência pré-natal, principalmente em razão das 

necessidades aumentadas. (BRASIL, 2006a). 

A alimentação adequada durante a gestação tem papel importante no período do 

desenvolvimento precoce do feto, não só com efeitos em curto prazo para o 

crescimento, composição e funções corporais, mas também em longo prazo, podendo 
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interferir no desenvolvimento das funções neurais, comportamentais e no risco de 

ocorrência de morbimortalidade. (KOLETZKO et al., 1998 apud BARROS, 2002). 

As alterações de peso na gravidez podem determinar o desenvolvimento de 

condições patológicas, sendo assim, o ganho de peso insuficiente do feto está 

relacionado a maior risco de retardo de crescimento intrauterino e mortalidade perinatal. 

Enquanto que o ganho excessivo pode estar associado à diabetes gestacional, 

dificuldades no parto e risco para o feto no período perinatal. (BELARMINO et al., 

2009). 

No Complexo Penal Dr. João Chaves, a alimentação das mulheres grávidas não 

passa por um processo de diferenciação com relação à nutrição das outras mulheres, fato 

que pode prejudicar o desenvolvimento fetal em longo prazo. No primeiro trimestre 

gestacional, segundo Vitolo (2003), o embrião vai depender da condição pré-gestacional 

da mãe, em especial das reservas energéticas quanto ao acúmulo de vitaminas e 

minerais, tendo em vista, da mesma forma, que os dois períodos posteriores são também 

essenciais no desenvolvimento e crescimento do feto. 

Vitolo (2003) apresenta como os principais fatores de ordem nutricional da 

gestação a condição socioeconômica e do ambiente. Souza (2009), em seu estudo, 

constatou que, das três mulheres que estavam grávidas e presas, no Conjunto Penal 

Feminino da Bahia, nenhuma atendia aos critérios indicados para manter a eficiência 

alimentar na gravidez. Nesse estudo uma das participantes afirmou que durante toda sua 

gestação a família não possuía condições financeiras de levar alimentos para 

complementar a alimentação oferecida pelo presídio.  

A seguir, nas falas de Lírio e Gardênia, constatou-se que as condições familiares 

ajudaram de forma positiva para que as mesmas tivessem uma alimentação mais 

saudável: 

 

[...] graças à minha família minha alimentação foi boa pelas 
condições familiares, porque pelas condições do presídio não tinha 

condições, né, de comer a comida que é oferecida aqui. (Lírio) 

 

A alimentação daqui era péssima [...] o pai do meu filho trazia as 

compras e minha mãe também. Comia muita cenoura crua, muita 

beterraba crua, fígado mal passado, então eu aproveitei, né. Quando 

ele [nutricionista] me deu esse receituário, a diretora me deu até o 

período em que eu estivesse amamentando, era legalizado pra mim 

entrar todas essas coisas. Então eu aproveitei, meu filho não nasceu 

com anemia. (Gardênia)  
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Os pontos abordados nesta subcategoria, como superlotação do presídio, falta de 

escolta policial e viatura para transportar as presas com a finalidade de realizar 

consultas, exames do pré-natal e na hora do parto, agravados pela má alimentação, são 

reflexo de um sistema prisional o qual não possui estrutura física e encontra-se 

despreparado para atender às gestantes que estão privadas de liberdade.  

A realidade encontrada é preocupante e merece um olhar diferenciado por parte 

dos gestores, uma vez que está havendo aumento da população carcerária feminina, 

principalmente mulheres jovens, em idade fértil, e que a gravidez torna-se cada vez 

mais constante. Observa-se, portanto, que, estando a mulher privada do seu direito de 

liberdade, é também comprometido o direito à saúde, interferindo no desenvolvimento 

de uma gestação saudável e na saúde do bebê que está para nascer. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base no objetivo proposto, considera-se que o mesmo foi alcançado, uma 

vez que as mulheres que vivenciaram a gravidez como presidiárias e que participaram 

desta pesquisa eram na sua maioria jovens, solteiras, provenientes do interior do Estado 

do Rio Grande do Norte, com baixo nível de escolaridade e renda familiar, e exerciam 

ocupação no mercado de trabalho marcada pela informalidade. A maior parte das 

entrevistadas tinha outros filhos e quando foram presas estavam grávidas. 

 A vivência da gestação no contexto prisional distancia-se ideológica e 

operacionalmente do ambiente ideal para desenvolvimento gravídico-puerperal. Nesse 

contexto, desencadearam-se nas gestantes sentimentos perturbadores e negativos, tais 

como: medo, tristeza e preocupação. Sentimentos estes potencializados pela falta de 

assistência à saúde do bebê e inadequação da estrutura do sistema penitenciário para 

atender às especificidades da mulher grávida. 

 A pesquisa constatou que a situação vivida e experienciada pela gestante presa é 

bastante complexa, visto que não existe serviço de saúde na instituição com médicos e 

enfermeiros para acompanhar essas mulheres. O atendimento, quando ocorre, é 

realizado por técnicos de enfermagem e se dá de forma pontual e isolada, evidenciando 

a quase inexistência de ações específicas para o atendimento às demandas destas 

mulheres. 

Não há acompanhamento sistematizado no período do pré-natal, parto e 

puerpério comprovado pela fala da maioria das mulheres. A situação agrava-se pela 

falta de escolta policial, disponibilidade de viatura e dificuldade na marcação de 

consultas na rede credenciada com o SUS. Nessas circunstâncias, desrespeitam-se todos 

os mecanismos legais que garantem assistência prioritária à gestante. Esse dado 

sobressai-se devido à realização do pré-natal ser um fator importante para o 

desenvolvimento saudável da gestação, bem como garantia do tratamento das 

intercorrências durante esse período e para o bem-estar materno/fetal. 

Comprova-se que a estrutura física do presídio não foi construída com base nas 

particularidades da mulher gestante. Não há, portanto, um local específico para as 

mulheres permanecerem durante o período da gestação e que atenda suas necessidades 

inerentes à gravidez. Some-se a superlotação presente no cotidiano das participantes, 

assim como a alimentação a estas oferecida, considerada como sub-humana. 
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Observou-se, também, que a relação da mulher reclusa com sua família foi 

influenciada negativamente por sua condição e situação prisional, frente ao relato de 

distanciamento por parte dos familiares, agravado, em alguns casos, pela inexistência de 

relação estável com a família, e ainda pela não aceitação da prisão e sentimento de 

vergonha. O fator socioeconômico também influenciou o enfraquecimento das relações 

afetivas. Noutros casos, o apoio familiar foi fundamental para o enfrentamento da 

gravidez na prisão, ajudando a superar obstáculos impostos pelo sistema. 

Concorda-se, portanto, que, embora a temática seja pouco pesquisada, é 

recorrente na realidade brasileira. Este estudo reconhece suas limitações frente à 

complexidade do tema, porém possibilitou visualização da vida de uma gestante no 

mundo carcerário. Identificou as principais necessidades em saúde dessa população; 

detectou a presença de obstáculos que impedem o atendimento às necessidades dessas 

mulheres. Dessa forma, reconhece-se a relevância desta pesquisa na medida em que 

poderá estimular e instigar, a partir da produção do conhecimento, reflexões e 

discussões entre os diversos atores e órgãos governamentais, a fim de se reestruturar e 

garantir a efetiva implantação de uma política pública destinada às gestantes 

encarceradas. 

Frente a esse cenário e à complexidade da vivência da mulher grávida em um 

sistema carcerário, emerge a necessidade de efetiva articulação dos segmentos sociais e 

órgãos governamentais envolvidos como o sistema prisional, direitos humanos e saúde, 

capazes de contribuir para construção de um novo panorama na atenção à mulher 

encarcerada, especialmente as gestantes. 

Nesse sentido, o desafio consiste na organização da atenção à saúde prisional e 

na adoção de mecanismos de gestão que contemplem ações voltadas para a garantia dos 

direitos constitucionais. Nessa perspectiva, recomenda-se aos gestores municipais e 

estaduais a adesão de estratégias intersetoriais que visem à ampliação qualitativa e 

quantitativa da assistência à saúde da mulher grávida encarcerada, promovendo melhor 

seguimento na prestação de cuidados, assegurando ações efetivas, integrais, 

humanitárias e resolutivas para as necessidades deste grupo populacional.  

Propõe-se ainda a realização de trabalhos de educação permanente objetivando a 

preparação e aperfeiçoamento dos profissionais do Complexo Penal Dr. João Chaves 

para que possam compreender as especificidades das mulheres presas de um modo 

geral, e principalmente das gestantes, para atuarem na perspectiva da garantia de 

direitos humanos. 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 



71 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, S. A prisão sob a ótica de seus protagonistas. Itinerário de uma pesquisa. 

Tempo Social. Rev. Sociol. USP, v.1, n.1, p.7-40, 1991. 

 

 

 

ALMEIDA, R. Mulheres que Matam: universo imaginário do crime no feminino. 

Coleção Antropologia da Política. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 2001. 

 

 

ALVARADO, R.; PERUCCA, E.; NEVES, E.; ROJAS, M.; MONARDES, J.; OLEA, 

E.; VERA, A.Cuadros depressivos durante elembarazo y factoresasociados. Revista 

ChilenadeObstetrícia e Ginecologia, n.58, v.2, p.135-41, 1993. 

 

 

ALVES, A. A. C. F. (Org.). “De gente a gente só tem o nome”: a mulher no sistema 

penitenciário em Sergipe. São Cristovão: Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo 

Teixeira, 2001. 

 

 

ARAGÃO, R. De mãe para filha: a transmissão da maternidade. In: MELGAÇO, R. 

(Org.). A ética na atenção ao bebê: psicanálise, saúde e educação. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2006. 

 

 

ASSIS, R. D. A realidade atual do sistema penitenciário brasileiro. Revista CEJ, 

Brasília, v. 11, n. 39, p. 74-78, out./dez., 2007. 

 

 

ASSIS, S. G, ; CONSTANTINO, P. Filhas do mundo: infração juvenil feminina no 

Rio de Janeiro. Tio e Janeiro(RJ): Fiocruz, 2001.  

 

 

BAPTISTA, M. N.; BAPTISTA, A. S.D.; TORRES, E. C. R.Associação entre suporte 

social, depressão e ansiedade em gestantes.PSIC- Revista de Psicologia da 

VetorEditora, v. 7, nº 1, p. 39-48, jan./jun, 2006. 

 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Portugal: Edições 70, 2010. 

 

 

BARROS, D. C. O Consumo alimentar de gestantes adolescentes no Município do 

Rio de Janeiro. 2002, 71f.  Dissertação (Mestrado). Escola Nacional de Saúde Pública, 

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro (RJ), 2002. 

 

 



72 

 

BELARMINO, G. O.;MOURA, E. R. F.; OLIVEIRA, N. C.;FREITAS, G. L. Risco 

nutricional entre gestantes adolescentes. Acta Paul Enferm, v.22, n.2, p.169-75, 2009. 

 

 

BENELLI, S. J. Vigiar e punir no manicômio, na prisão e no seminário católico. 

Revista de Psicologia da UNESP, v.1, n.1, p.51-68, 2002. 

 

 
BORSA, J. C. Considerações acerca da relação Mãe-Bebê da Gestação ao Puerpério. 

Contemporânea - Psicanálise e Transdisciplinaridade, Porto Alegre, n.2, p.310-21, 

abr/jun, 2007. Disponível em: <http://www.contemporaneo.org.br/artigos/artigo89.pdf>. 

Acesso em 18 mar. 2012. 

 

 

BRASIL. Lei n 7.210 de 11 de julho de 1984. Dispõe sobre a Lei de Execução 

Penal.Diário Oficial da União de 13 jul. 1984. Brasília, 1984. 

 

 

______. Ministério da Saúde. Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS.  

Sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres 

humanos. Diário Oficial da União, outubro de 1996.Brasília: Ministério da Saúde, 

1996. 

 

 

______. Ministérios da Saúde e da Justiça. Portaria Interministerial n.1777/GM, de 

09 de setembro de 2003. Aprova o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e 

define financiamento. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 

 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Pré-natal e Puerpério: 

atenção qualificada e humanizada – manual técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 

2006a. 

 

 

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 

DST e Aids. Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita – Manual de bolso. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2006b. 

 

 

______. Ministério da Justiça. Secretaria Especial de política para as mulheres. Grupo 

de trabalho interministerial – Reorganização e reformulação do sistema prisional 

feminino – Relatório Final. Brasília: Ministério da Justiça, 2008.  

 

 



73 

 

_____.Lei 11.942/09 de 28 de maio de 2009. Dá nova redação aos arts. 14, 83 e 89 da 

Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para assegurar às mães 

presas e aos recém-nascidos condições mínimas de assistência. Diário Oficial da União. 

29 maio 2009. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 

______. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Sistema Integrado 

de Informações Penitenciárias – InfoPen. Formulário Categoria e Indicadores 

Preenchidos – Junho 2010. 2010a. Disponível em: < 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624

D28407509CPTBRIE.htm >. Acesso em 05 nov. 2010. 

 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Legislação de Saúde no Sistema Penitenciário. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2010b. 

 

 

BRIGUENTI, E. C.; CARLOS, M. C.C. ; MALAMAM, S. Uma apreensão crítica do 

cárcere feminino: A intervenção do Serviço Social á luz daliberdade. Presidente 

Prudente, 2008. Disponível em: < 

http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/33496/public/33496-

43250-1-PB.pdf>. Acesso em 01 nov. 2010. 

 

 

BUGLIONE, S. A face feminina da execução penal. Direito & Justiça. Rio Grande do 

Sul, v. 19, ano XX, 1998. 
 

CAIXETA, M. C. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário: análise do 

processo da sua implementação no Distrito Federal. Brasília, 2006, 39 f. Monografia 

(graduação) - Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento 

de Serviço Social, 2006. 

 

CALDERON, I. M. P;CECATTI,J. G;VEGA,C. E.P.Intervenções benéficas no pré-natal 

para prevenção da mortalidade materna. RevBrasGinecolObstet,v.28, n.5, p.310-5, 

2006. 

 

 

CARONI, N; FONSECA, M; KOMPINSKY, E. Aplicação da observação na ultra-

sonogradia obstétrica. In: CARON, N. (Org.), A relação pais-bebê: da observação à 

clínica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 178-206, 2000. 

 

 

CENTRO PELA JUSTIÇA E PELO DIREITO INTERNACIONAL - CEJIL. Relatório 

sobre mulheres encarceradas no Brasil. Brasília, 2007. Disponível em: 

<http://asbrad.com.br/conte%C3%BAdo/relat%C3%B3rio_oea.pdf>. Acesso em 01 

nov. 2010. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.942-2009?OpenDocument


74 

 

COLDEBELLA, N. Expectativas e sentimentos acerca do bebê em gestantes 

primíparas e secundíparas.118f,2006. Dissertação (Mestrado), Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

 

 

COUTINHO, D.S.; BAPTISTA, M.N.; MORAIS, P.R. Depressão pós-parto: 

prevalência e correlação com osuporte social. Infanto – Revista Neuropsiquiatra da 

Infância e Adolescência, v.10, n.2, p.63-71, 2002. 

 

 

DESSEN, M. A.; BRAZ, M.P. Rede social de apoio durante transições familiares 

decorrentes do nascimento de filhos.Psicologia: Teoria e Pesquisa, v.16,n.3, p.1-18, 

2000. 

 

 

DORFEY, E. S.; MENESES, R.S; VIANA, J. M.; OLIVEIRA, G. N. Infecções 

Sexualmente Transmissíveis: um estudo entre mulheres encarceradas de uma cidade do 

oeste baiano. Rev CONQUER, v. 3, p. 1-14, 2008. 

 

 

FERNANDES, E. C. P. O desvirtuamento do caráter ressocializador das penas 

privativas de liberdade. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 36, 1 nov. 1999. Disponível 

em: <http://jus.com.br/revista/texto/955>. Acesso em: 22 mar. 2010. 

 

 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir – históriada violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 

1987. 

 

 

_____. Vigiar e punir: o nascimento da prisão. Tradução R. Ramalhete. 21. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

 

FRINHANI, F. M. D. Mulheres Aprisionadas: Representando o Universo Prisional. 

2004, 146f.  Dissertação (Mestrado). Departamento de Psicologia, Universidade Federal 

do Espírito Santo, Vitória (ES), 2004. 

 

 

FRINHANI, F. M.D.; SOUZA, L. Mulheres encarceradas e espaço prisional: uma 

análise de representações sociais. Psicol. teor.prat. São Paulo, v.7, n.1, jun. 2005. 

Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

36872005000100006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em01nov.  2010. 

 

 

GOMES, A. G. A ultra-sonografia obstétrica e suas implicações na relação mãe 

mãe-feto: Impressões e sentimentos de gestantes com e sem diagnóstico de 

anormalidade fetal. 189f, 2003. Dissertação (Mestrado), Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. 

 

 

http://jus.com.br/revista/texto/955/o-desvirtuamento-do-carater-ressocializador-das-penas-privativas-de-liberdade
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=a%20ultrassonografia%20como%20diminui%C3%A7%C3%A3o%20nos%20sentimentos%20da%20gestantes&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lume.ufrgs.br%2Fbitstream%2Fhandle%2F10183%2F4123%2F000397253.pdf%3Fsequence%3D1&ei=AjBuT_y-NpLpgAeb-7lr&usg=AFQjCNG0qiE4bt7VvXtGytDY_9ig0BXyoQ&cad=rja


75 

 

GUEDES, M. A. Intervenções psicossociais no sistema carcerário feminino. Psicologia 

ciência e profissão. V. 26, n. 4, p. 558-69, 2006. 

 

 

LIMA, G. M. B. Mulheres Presidiárias:Sobreviventes de um mundo de sofrimento, 

desassistência e privações. 2005. 135 f. Dissertação (Mestrado de Enfermagem em 

Saúde Pública) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB), 2005. 

 

 

LIMA, M. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema prisional. 

106f, 2006, Dissertação (Mestrado), Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2006.  

 

 

LOPES, R. Prisioneiras de uma mesma história: O amor materno atrás das grades. 

268f, 2004. Tese (Doutorado em Psicologia Social), Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

 

 

LORENZI, D. R. S.;MADI, J. M. Sífilis Congênita como Indicador de Assistência Pré-

natal.RBGO,v.23, n.10, p.647-52, 2001. 

 

 

MALDONADO, M. T. P. Psicologia na gravidez. Petrópolis: Vozes, 1997. 

 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. 9ª ed. 

São Paulo: Hucitec, 2006. 

 

 

MISSONNIER, S; SOLIS-PONTON, L. Parentalidad y embarazo. Convertirse em 

madre, convertirse em padre: Lasinteracciones entre los padre y suhijo antes 

delnacimiento.In: SOLIS-PONTON, L. (Org.), La parentalidad: desafios para el tecer 

milênio. México: Manual Moderno; p. 75-92, 2004. 

 

 

MORAES, P. A. C. ; DALGALARRONDO, P. Mulheres encarceradas em São Paulo: 

saúde mental e religiosidade. J BrasPsiquiat, v. 55, n. 1; p. 50-6, 2006. 

 

 

MONTEIRO, E. M. L. M.; SILVA, A. R. S; NASCIMENTO,C. A. D.; MAIA, A. F. L. 

D.; ARAÚJO, P. D. A.; SANTOS, S. M. Aleitamento materno no sistema penitenciário. 

Revenferm UFPE online. v. 5, n. 8, p. 1970-8, 2011.  

 

 

 

MOKI, M. P. Representações sociais do trabalho carcerário feminino. 2005, 220f. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 2005. 

 

 



76 

 

MOURA, D. V. A crise do Sistema Carcerário Brasileiro e sua consequência na 

ressocialização do apenado. Revista Jus Vigilantibus online, jun., 2009. Disponível 

em: <http://jusvi.com/artigos/40365>. Acesso em 11 nov. 2011. 

 

 

OLIVEIRA, H. L. B.; ANDRADE, J. C.; NÓBREGA, L. C. S. G.; CÂMARA, M. R. L. 

Mulheres encarceradas: Transformando vidas e resgatando sonhos. 2008, 94 f. 

(Trabalho de Conclusão de Curso) Universidade Potiguar, Natal(RN), 2008a. 

 

 

OLIVEIRA, M. F.; SABROZA, A.; QUITETE, B.; NERI, H. F.; SANTOS, M. B. S.Do 

outro lado dos muros: Reflexões a partir da atuação do psicólogo em Unidades 

prisionais femininas. In: Anais do Congresso nacional de segurança pública. Maceió, 

jun., 2008b. 

 

 

OLIVEIRA, E. P. T. Mulheres em conflito com a lei: a ressignificação de identidades 

de gênero em um contexto prisional. RBLA, Belo Horizonte, v. 9, n. 2, p. 391-414, 

2009. 

 

 

OLIVEIRA, H.C.; CAVALCANTE, C.M.; CRUZ, E.F.C;  SANTOS, J.S.P.; SOUZA, 

P.S.S. Assistência a saúde à mulher - presa: um direito negado. In: Anais do II 

Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais: culturas, leituras e representações; 

2009 Out. 28-30; João Pessoa Editora Universitária UFPB; 2009. Disponível em: 

<http://itaporanga.net/genero/gt8/2.pdf>. Acesso em 2 dez 2011. 

 

 

OLIVEIRA, A. R. M.; NONATO, E. M. N.; STAUDT, T. Educação prisional como 

projeto de superação da subordinação feminina: prisão e estigma. REDES, Santa Cruz 

do Sul, v. 14, n. 2, p. 198-211, mai./ago. 2009. 

 

 

OLIVEIRA, A.F. A. ; SANTOS, D. S. M. ; RIBEIRO, E. S. G. A maternidade no 

presídio feminino de Aracaju (SE). Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e 

Sociais, v. 11,n.11, p. 143-64, 2010. 

 

 

PEARSON, L.; LARSSON, M.; FAUVEAU, V.; STANDLEY, J. Assistência durante 

o parto. In: LAWN, J.; KERBER, K., Ed(s). Oportunidades para os Recém-Nascidos 

em Africa: dados práticos, políticas e apoio programático aos cuidados de saúde a 

prestar aos recém-nascidos africanos. Cape Town: PMNCH, 2006. p.63-78. 

 

 

PERROT, Michele. Os excluídos da história – operários, mulheres e prisioneiros. São 

Paulo: Paz e Terra, 2006. 

 

PICCININI, C. A.; GOMES, A. G.; MOREIRA, L. E; LOPES, R. S. Expectativas e 

sentimentos da gestante em relação ao seu bebê. Psic.: Teor. e Pesq.,  v. 20,  n.3, p.223-

32, set./dez.  2004 .   Disponível em: 

http://itaporanga.net/genero/gt8/2.pdf


77 

 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

37722004000300003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 18 mar.  2012.  

 

 

PRIORI, C. Mulheres Detentas: o exemplo da Penitenciária Feminina do Paraná 

(1970-1995). In: Anais do V Congresso Internacional de História. Setembro, 2011. 

Disponível em: <http://www.cih.uem.br/anais/2011/index.php?l=trabalhos&id=97>. 

Acesso em 22 dez. 2011. 

 

 

RAPHAEL-LEFF, J.  Gravidez:a história interior. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

 

REIS, S. El R.A vivência de mulheres grávidas moradoras de uma instituição social 

e de saúde.2007, 135f. Tese (Doutorado). São Paulo (SP): Escola de Enfermagem, 

Universidade de São Paulo; 2007. 

 

 

SANTA RITA, R. P. Mães e crianças atrás das grades: em questão o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 2006, 180f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de 

Brasília, Instituto de Ciência Humanas, Brasília, 2006. 

 

 

______. Criança em ambiente penitenciário: uma análise da experiência brasileira. 

Vox Juris.v. 2, n. 1, pág. 203-220, 2009.  

 

 

SANTOS, M. B. S.; NÉRI, H. F; LEITE, M. F.; QUITETE, B.; SABROZA, A.Do 

outro Lado dos Muros: a Criminalidade Feminina.Mnemosine, v.5, n.2, p. 174-88, 

2009. 

 

SHIMIZU, H. E.; LIMA, M. G. As dimensões do cuidado pré-natal na consulta de 

enfermagem.RevBrasEnferm, n.62, v.3, p.387-92, maio/jun., 2009. 

 

 

SILVA, J. R. Prisão: Ressocializar para não reincidir. 2003, 60f. (Monografia). 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba(PR), 2003. 

 

 

SOARES, B.M. ; ILGENFRITZ, I. Prisioneiras: Vida e violência atrás das grades. 1. 

Ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

 

 

SOIFER, R. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1980. 

 

 

SOUZA, J. G. S. Mães, filhos e cárcere: O nascimento atrás das grades. Salvador, 

2009, 78f . (Monografia) Universidade Federal da Bahia, Departamento de 

Comunicação Social, Salvador (BA), 2009. 

http://www.cih.uem.br/anais/2011/index.php?l=trabalhos&id=97


78 

 

 

 

STERN, D. A constelação da maternidade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

 

TORRES, A. A. Direitos humanos e sistema penitenciário brasileiro: desafio ético e 

político do serviço social. Serviço Social e Sociedade. São Paulo, n. 67, p.76-91, 2001. 

 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

 

VIAFORE, D. A gravidez no cárcere Brasileiro: uma análise da Penitenciária Feminina 

Madre Pelletier. Direito & Justiça. Rio Grande do Sul, v. 31, n.2, p. 91-108, 2005. 

 

 

VITOLO, M. R. Nutrição: da gestação à adolescência. Rio de Janeiro: Reichmann e 

Affonso Editores, 2003, p. 4. 

 

 

ZAMPIERI, M. F. M; ERDMANN, A. L. Cuidado humanizado no pré-natal: um olhar 

para além das divergências e convergências.Rev. Bras. Saude Mater. Infant.,  Recife,  

v. 10,  n. 3, Sept.  2010 .   Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

38292010000300009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  18  mar.  2012.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

GLOSSÁRIO 

 

Abuso de poder – É o ato ou efeito de impor a vontade de um sobre a de outro, tendo 

por base o exercício do poder, sem considerar as leis vigentes. 

Apenado – Pessoa que cumpre uma pena. Condenado ao cumprimento de uma pena. 

Cárcere – Lugar em que alguém está preso ou que é destinado a prisão.   

Cela – Compartimento prisional. 

Crime – Ato típico, contrário ao direito, imputável a título de dolo ou culpa, ao qual a 

lei contrapõe a pena como sanção específica. 

Delinquência – Atividade criminosa, prática de delinquir. 

Delito – Crime.  

Dignidade – Característica do que é digno. 

Digno – 1. O que é valoroso, merecedor de consideração e respeito. 2. Aquele que age 

segundo a moral. 3. Aquilo que é moralmente adequado. 

Encarcerada – Pessoa que está cumprindo pena privativa de liberdade sob forma de 

prisão, detenção ou reclusão.  

Infrator – Transgressor. Aquele que comete infração. 

Pena – Penalidade, sanção punitiva.  

Pena privativa de liberdade – O encarceramento, sob forma de prisão, detenção ou 

reclusão.  

Penitenciária – Estabelecimento penal onde se cumpre pena de reclusão, em regime 

fechado. 

Preso – 1. Prisioneiro. Aquele que está encarcerado. 2. Detento. Aquele que cumpre 

pena privativa de liberdade. 

Reclusa – Pessoa que cumpre pena privativa de liberdade de reclusão. 

Reclusão – Pena privativa de liberdade, mais grave do que a detenção. 

Regime fechado – Regime em que a pena se cumpre em estabelecimento de segurança 

máxima ou média. 

Regime semiaberto – Regime em que a pena se cumpre em colônia agrícola ou 

industrial, ou em estabelecimento militar. 
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APÊNDICE A - CARTA ENCAMINHADA À SEJUC 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO/DOUTORADO EM 

ENFERMAGEM 

 

Ao: Sr. Thiago Cortez                           Natal, __ de ____ 2011 

Secretário do Estado da Justiça e da Cidadania - SEJUC 

 

 

Senhor Secretário, 

 

Vimos solicitar a colaboração de V. Sa. no sentido de autorizar a realização da 

pesquisa intitulada “Vivência de mulheres em situação de cárcere penitenciário 

durante o período gestacional”, que tem como finalidade  a coleta de dados referente à 

mesma. A pesquisa tem como objetivos: Identificar as características sociodemográficas 

e obstétricas de mulheres em situação de cárcere penitenciário que vivenciaram a 

gestação no Complexo Penal Dr. João Chaves, Natal/RN; e Descrever a vivência dessas 

mulheres durante o período gestacional. 

Será uma pesquisa de Mestrado com abordagem qualitativa que terá como 

instrumento uma entrevista com perguntas abertas. A coleta se desenvolverá em dias 

previamente aprazados com as detentas, após autorização desta instituição, aquiescência 

das pesquisadas e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Solicitamos ainda autorização para divulgação e publicação dos dados coletados e do 

nome da instituição em eventos científicos. Informamos ainda que a pesquisa será 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. A pesquisa tem como coordenadora a Professora Doutora REJANE MARIE 

BARBOSA DAVIM, do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem 

da UFRN, e a Mestranda MAYANA CAMILA BARBOSA GALVÃO, a qual está sob 

minha responsabilidade. 

Salientamos que o estudo não utilizará método invasivo na coleta dos dados. 

Sendo o que se apresenta no momento, 

 

Atenciosamente, 
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APÊNDICE B – CARTA ENCAMINHADA À INSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO/DOUTORADO EM 

ENFERMAGEM 

 

Ao: Sr. Mairton Dantas Castelo Branco                   Natal, ___ de ____ 2011 

Major da Polícia Militar/RN 

Vice-Diretor do Complexo Penal Dr. João Chaves 

 

Senhor Vice-Diretor, 

 

Vimos solicitar a colaboração de V. Sa. no sentido de autorizar a realização da 

pesquisa intitulada “Vivência de mulheres em situação de cárcere penitenciário 

durante o período gestacional”, que tem como finalidade a coleta de dados referente à 

mesma. A pesquisa tem como objetivos: Identificar as características sociodemográficas 

e obstétricas de mulheres em situação de cárcere penitenciário que vivenciaram a 

gestação no Complexo Penal Dr. João Chaves, Natal/RN; e Descrever a vivência dessas 

mulheres durante o período gestacional. 

Será uma pesquisa de Mestrado com abordagem qualitativa que terá como 

instrumento uma entrevista com perguntas abertas. A coleta se desenvolverá em dias 

previamente aprazados com as detentas, após autorização desta instituição, aquiescência 

das pesquisadas e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Solicitamos ainda autorização para divulgação e publicação dos dados coletados e do 

nome da instituição em eventos científicos. Informamos ainda que a Pesquisa será 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. A pesquisa tem como coordenadora a Professora Doutora REJANE MARIE 

BARBOSA DAVIM, do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem 

da UFRN, e a Mestranda MAYANA CAMILA BARBOSA GALVÃO, a qual está sob 

minha responsabilidade. 

Salientamos que o estudo não utilizará método invasivo na coleta dos dados. 

Sendo o que se apresenta no momento, 

 

Atenciosamente, 
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APÊNDICE C –ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO/DOUTORADO EM 

ENFERMAGEM 

  

PARTE 1 – CARACTERIZAÇÃO DAS ENTREVISTADAS 

1.1 Dados Sociodemográficos 

1.1.1 Identificação (Nome de flor)_____________  

1.1.2.Idade (anos completos): _________________ 1.1.3. Naturalidade: _________ 

1.1.4 Escolaridade: 1.1.4.1 (   ) Não alfabetizada 1.1.4.2 (  ) Alfabetizada  

1.1.4.3 (  ) Ensino Fundamental incompleto 1.1.4.4 (  ) Ensino Fundamental completo 

1.1.4.5(  ) Ensino Médio incompleto 1.1.4.6(  ) Ensino Médio Completo 

1.1.4.7(  ) Ensino Superior incompleto 1.1.4.8 ( ) Ensino Superior Completo 

1.1.4.9 Outros___________ 1.1.5. Profissão:_______________________ 

1.1.6 Estado Civil: 1.1.6.1 (  ) Casada 1.1.6.2 (  ) União Consensual 

1.1.6.3 (  ) Solteira 1.1.6.4( ) Divorciada 

1.1.6.5( )Viúva 1.1.6.6( ) Outros:______________________ 

1.1.7 Religião:_____________________________ 1.1.8 Renda Familiar (salários mínimos):___ 

1.1.9 Há quanto tempo está no presídio?_________  

 

1.2 Dados Obstétricos 

1.2.1 Número de gestações___________  

1.2.2 Número de nascidos vivos________ 1.2.3 Número nascidos mortos_________ 

1.2.4 Número de Abortos______________  

1.2.5 Você engravidou no presídio ou entrou grávida?____________ 

1.2.6 Você fez pré-natal durante sua gravidez como presidiária? (   ) Sim.  

Quantas consultas?__________________ 

( ) Não. Por que?_______________________________ 

PARTE 2 – QUESTÃO NORTEADORA 

Fale de sua vivência de quando estava grávida em situação de cárcere.  
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APÊNDICE D – LISTA DE FLORES 

 

Anêmona 

Papoula 

Lírio 

Lilac 

Copo de Leite 

Gardênia 

Violeta 

Íris 

Cravo 
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APÊNDICE E –TCLE 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Este é um convite para você participar de uma pesquisa de mestrado sob o título: 

VIVÊNCIA DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE PENITENCIÁRIO 

DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL, coordenada pela Prof. Dra. Rejane Marie 

Barbosa Davim, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN).  Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isto lhe traga nenhum prejuízo. 

Esta pesquisa tem como objetivos: identificar suas características sociodemográficas e 

obstétricas e descrever sua vivência em situação de cárcere aqui no Complexo Penal Dr. João 

Chaves durante o período de sua gravidez.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetida a uma entrevista que tem duas partes: 

a primeira será para identificar seus dados, como: idade, estudo, religião, renda da família, sua 

ocupação antes de entrar no presídio, onde você morava, seu estado civil, quantas vezes você 

ficou grávida, quantos filhos vivos você tem, se algum morreu, se teve aborto, se você fez o pré-

natal de suas gestações; e a segunda parte será para você falar sobre sua vivência aqui neste 

presídio durante a gravidez deste seu filho.  

Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos, já que cuidados serão tomados 

para manter a privacidade das informações que você irá nos dar, sendo protegida sua identidade. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento.  

Poderá não haver benefícios diretos ou imediatos para você durante esta pesquisa, mas 

poderão ocorrer mudanças em cuidados futuros a outras presidiárias e até a você mesma em 

caso de uma nova gestação, após os gestores e profissionais que trabalham nesta instituição 

tomarem conhecimento das conclusões deste estudo.   

Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar você como voluntária nesta pesquisa. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

recompensada caso solicite e seja comprovado legalmente. Em qualquer momento, se você 

sofrer dano comprovado por causa desta pesquisa, você terá direito a compensação. 

Você ficará com uma cópia deste documento e toda dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa poderá perguntar diretamente para a Prof. Dra. Rejane Marie Barbosa Davim, no 

endereço Av. Rui Barbosa, 1100, Bloco C, Apto. 804, Lagoa Nova, Natal/RN; CEP: 59056-300, 

ou pelo telefone (084) 9983-7186. Dúvidas sobre a parte ética desta pesquisa você poderá 

perguntar ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, no endereço Praça do Campus 

Universitário, CP 1666, Natal/RN, CEP: 59078-970, Brasil, e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br ; 

fone: (084) 3215-3135, Site: www.etica.ufrn.br 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
http://www.etica.ufrn.br/
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Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa VIVÊNCIA DE 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE PENITENCIÁRIO DURANTE O 

PERÍODO GESTACIONAL 

 

Participante: 

 

 

Nome do pesquisador responsável  

(Profa. Dra. Rejane Marie Barbosa Davim) 

End. Profissional: Campus Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, Lagoa Nova; Natal/RN, CEP: 59072-

970 

 

 

Nome da mestranda responsável  

(Enfermeira Mayana Camila Barbosa Galvão) 

Comitê de Ética em Pesquisa: (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, CEP 59.078-

970, Natal, Brasil. e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br ; telefone: (84) 3215-3135. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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ANEXOS 
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO SOBRE AS MEDIDAS DE 

SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS NO LOCAL DA PESQUISA 
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ANEXO B – MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

SOLICITANDO À DIVISÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARECER DE 

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS NO LOCAL DA 

PESQUISA 

 

 



90 

 

ANEXO C – DESPACHO DA DIVISÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 

SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS NO LOCAL DA 

PESQUISA 
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ANEXO D – PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE ATIVIDADES 
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ANEXO E - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA SEJUC 
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ANEXO F - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO G - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFRN 
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