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RESUMO 

 

SANTOS, D.S.S dos. Condições de nascimento e o cuidado à criança no cárcere. 2020. 

Tese (Doutorado em Enfermagem e Saúde) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal 

da Bahia, Salvador.  

  

O número de crianças que nascem e crescem no contexto do cárcere tem aumentado 

proporcionalmente ao de mulheres em idade fértil, que vivenciam situação de prisão no país. 

Este estudo teve como objetivo geral analisar os cuidados prestados às crianças de 0 a 6 meses 

que vivenciaram o ambiente prisional. Os objetivos específicos consistiram em: caracterizar 

sociodemograficamente gestantes e lactantes, que encontram-se no contexto prisional no 

estado da Bahia; descrever as condições de nascimento de crianças no contexto prisional; 

apreender os cuidados prestados às crianças de 0 a 6 meses por mães, profissionais de saúde e 

agentes penitenciárias; e, identificar os fatores que interferem no cuidado prestado à criança 

de 0 a 6 meses no contexto prisional. Pesquisa qualitativa de natureza descritiva exploratória, 

com abordagem etnográfica. O estudo foi desenvolvido em duas unidades prisionais 

femininas no estado da Bahia, que possuíam unidade de berçário. Os sujeitos da pesquisa 

foram seis mães em privação de liberdade, nove agentes penitenciárias e 15 profissionais de 

saúde. A pesquisa obteve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), sob o protocolo nº 2.876.907. Para coleta de dados, utilizou-se 

formulário, entrevista semiestruturada e observação participativa. Os dados foram analisados 

segundo a técnica de “análise de conteúdo”, constituindo cinco categorias temáticas: 1) A 

criança no contexto de vulnerabilidade do cárcere; 2) Mulheres em período gravídico 

puerperal – situação de vulnerabilidade no cárcere; 3) Condições de gestar, parir e nascer no 

contexto do sistema prisional; 4) O cuidado à criança no cárcere – percepções dos 

profissionais de saúde; e, 5) Atenção à criança no contexto prisional – um olhar das agentes 

penitenciárias. Os resultados demonstraram que o cárcere é um local de vulnerabilidade e 

violação de direitos da criança. Em relação ao perfil das mulheres que vivenciaram a 

maternidade no cárcere, foi identificado que são jovens, negras, pobres e de baixa 

escolaridade. Em relação às condições de nascimento das crianças no sistema prisional, foram 

evidenciadas situações precárias de infraestrutura da unidade prisional, dificuldades no 

transporte das gestantes durante o trabalho de parto, e as dificuldades para as mães prestarem 

os cuidados a seus filhos após retorno à prisão – devido à escassez de insumos e de instalação. 

Com relação aos cuidados às crianças prestados pelos profissionais no contexto prisional, 

foram descritos os cuidados cotidianos realizados na prisão, cuidados durante as 

intercorrências infantis e os desafios para prestação dos cuidados à criança no cárcere. Por 

fim, foi revelado que o sistema de vigilância e a realização das práticas disciplinares na prisão 

trazem impactos para a vida dos bebês. Com este estudo, permitimos que as mães, 

profissionais de saúde e agentes penitenciárias revelassem o cuidado à criança dentro do 

sistema prisional, evidenciando as principais dificuldades para o desenvolvimento da 

assistência à criança. Os dados desta pesquisa apontam para a necessidade de elaboração de 

políticas públicas, que garantam às crianças e suas mães, que vivem no contexto prisional, um 

cuidado integral e congruente à sua situação de vulnerabilidade.  

 

Palavras-chave: Criança. Pessoa Privada de liberdade. Presídios. Vulnerabilidade. 

Enfermagem Pediátrica.  
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ABSTRACT 

 

SANTOS, D.S.S dos. Birth conditions and childcare in prison. 2020. Thesis (Doctorate in 

Nursing and Health) – School of Nursing, Federal University of Bahia, Salvador. 

  

The number of children who are born and raised in the context of prison has increased 

proportionally to that of women of childbearing age, who experience a situation of prison in 

the country. This study aimed to analyze the care provided to children from 0 to 6 months of 

age who experienced the prison environment. The specific objectives were: to characterize 

sociodemographically pregnant and lactating women, who are in the prison context in the 

state of Bahia; describe the birth conditions of children in the prison context; apprehending 

the care provided to children aged 0 to 6 months by mothers, health professionals and prison 

officers; and, to identify the factors that interfere in the care provided to children from 0 to 6 

months in the prison context. Qualitative research of exploratory descriptive nature, with an 

ethnographic approach. The study was carried out in two female prison units in the state of 

Bahia, which had a nursery unit. The research subjects were six deprived mothers, nine prison 

officers and 15 health professionals. The research was approved by the Ethics and Research 

Committee (CEP) of the Federal University of Bahia (UFBA), under protocol No. 2,876,907. 

For data collection, a form, semi-structured interview and participatory observation were 

used. The data were analyzed according to the “content analysis” technique, constituting five 

thematic categories: 1) The child in the context of vulnerability in prison; 2) Women in 

puerperal pregnancy - situation of vulnerability in prison; 3) Conditions for gestating, giving 

birth and being born in the context of the prison system; 4) Child care in prison - perceptions 

of health professionals; and, 5) Attention to the child in the prison context - a look from the 

prison staff. The results showed that prison is a place of vulnerability and violation of 

children's rights. Regarding the profile of women who experienced motherhood in prison, it 

was identified that they are young, black, poor and with low education. In relation to the birth 

conditions of children in the prison system, there were evidences of precarious situations of 

infrastructure in the prison unit, difficulties in transporting pregnant women during labor, and 

difficulties for mothers to provide care for their children after returning to prison - due to the 

scarcity of inputs and installation. Regarding the care for children provided by professionals 

in the prison context, daily care performed in prison, care during child complications and the 

challenges in providing care to children in prison were described. Finally, it was revealed that 

the surveillance system and the conduct of disciplinary practices in prison have an impact on 

the lives of babies. With this study, we allowed mothers, health professionals and prison staff 

to reveal child care within the prison system, highlighting the main difficulties for the 

development of child care. The data of this research point to the need for the elaboration of 

public policies, which guarantee children and their mothers, who live in the prison context, 

comprehensive care and congruent to their situation of vulnerability. 

 

Keywords: Child. Person deprived of liberty. Prisons. Vulnerability. Pediatric Nursing. 
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RESUMEN 

 

SANTOS, D.S.S dos. Condiciones de nacimiento y cuidado de niños en prisión. 2020. 

Tesis (Doctorado en Enfermería y Salud) – Escuela de Enfermería, Universidad Federal de 

Bahía, Salvador. 

 

El número de niños que nacen y se crían en el contexto de la prisión ha aumentado 

proporcionalmente al de las mujeres en edad fértil, que viven una situación de prisión en el 

país. Este estudio tuvo como objetivo analizar el cuidado brindado a los niños de 0 a 6 meses 

que vivieron el ambiente carcelario. Los objetivos específicos fueron: caracterizar 

sociodemográficamente a las mujeres embarazadas y lactantes, que se encuentran en el 

contexto penitenciario del estado de Bahía; describir las condiciones de nacimiento de los 

niños en el contexto carcelario; aprehender la atención brindada a los niños de 0 a 6 meses por 

las madres, los profesionales de la salud y los funcionarios de prisiones; e, identificar los 

factores que interfieren en la atención brindada a los niños de 0 a 6 meses en el contexto 

penitenciario. Investigación cualitativa de carácter exploratorio descriptivo, con enfoque 

etnográfico. El estudio se llevó a cabo en dos unidades penitenciarias de mujeres del estado de 

Bahía, que contaban con una unidad de cuna. Los sujetos de investigación fueron seis madres 

desfavorecidas, nueve funcionarios de prisiones y 15 profesionales de la salud. La 

investigación fue aprobada por el Comité de Ética e Investigación (CEP) de la Universidad 

Federal de Bahía (UFBA), bajo el protocolo No. 2.876.907. Para la recolección de datos se 

utilizó un formulario, entrevista semiestructurada y observación participativa. Los datos 

fueron analizados según la técnica de “análisis de contenido”, constituyendo cinco categorías 

temáticas: 1) El niño en el contexto de vulnerabilidad en prisión; 2) Mujeres en embarazo 

puerperal - situación de vulnerabilidad en prisión; 3) Condiciones para gestar, dar a luz y 

nacer en el contexto del sistema penitenciario; 4) Cuidado de niños en prisión: percepción de 

los profesionales de la salud; y, 5) Atención al niño en el contexto penitenciario: una mirada 

del personal penitenciario. Los resultados mostraron que la prisión es un lugar de 

vulnerabilidad y violación de los derechos de los niños. En cuanto al perfil de las mujeres que 

vivieron la maternidad en prisión, se identificó que son jóvenes, negras, pobres y con baja 

escolaridad. En relación a las condiciones de nacimiento de los niños en el sistema 

penitenciario, se evidenciaron situaciones precarias de infraestructura en la unidad 

penitenciaria y dificultades de las madres para atender a sus hijos luego de su regreso a 

prisión - debido a la escasez de insumos e instalación. En cuanto a la atención a los niños que 

brindan los profesionales en el contexto penitenciario, se describió el cuidado diario realizado 

en la prisión. Con este estudio permitimos a las madres, los profesionales de la salud y el 

personal penitenciario dar a conocer el cuidado infantil dentro del sistema penitenciario, 

destacando las principales dificultades para el desarrollo del cuidado infantil. Los datos de 

esta investigación apuntan a la necesidad de la elaboración de políticas públicas, que 

garanticen a los niños y sus madres, que viven en el contexto carcelario, una atención integral 

y congruente con su situación de vulnerabilidad. 

 

Palabras clave: Niño. Persona privada de libertad. Prisiones. Vulnerabilidad. Enfermería 

Pediátrica.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O número de crianças que nascem e crescem no contexto do cárcere tem aumentado 

proporcionalmente ao número de mulheres em idade fértil que vivenciam situação de prisão. 

A legislação brasileira estabelece, a partir da Lei nº 7.210/84 (Lei da Execução Penal), o 

direito da mulher encarcerada de manter consigo o filho no ambiente prisional, a fim de 

amamentá-lo e cuidá-lo, até os 6 meses de vida (BRASIL, 1984). 

A possibilidade de a criança nascer e crescer dentro do presídio na companhia da mãe 

traz à tona a estrutura prisional, que é prejudicial para o crescimento e desenvolvimento 

infantil. Isto porque a vulnerabilidade do contexto, as normas e condutas do sistema prisional, 

o ambiente fechado, agressivo, agitado e conflituoso podem repercutir negativamente na vida 

da criança (LEAL et al., 2016).  

Segundo Ayres (2004), a vulnerabilidade individual está associada por uma série de 

circunstâncias que podem ser agrupadas em três ordens de fatores: aquelas que dependem das 

ações individuais; das ações comandadas pelo poder público; e, pelos fatores sociais. A 

vulnerabilidade social pode ser entendida como um espelho das condições de bem estar 

social, que envolvem: moradia, acesso a bens de consumo e graus de liberdade de pensamento 

e expressão. Sendo, assim, maior a vulnerabilidade quando menor é a possibilidade de 

interferir nas instâncias e tomadas de decisão. Já a vulnerabilidade programática está 

relacionada às políticas e serviços de diversos setores, como elementos intervenientes no 

processo de vulnerabilidade (AYRES, 2004). 

Neste sentido, pode-se afirmar que os recém-nascidos e lactentes que vivem no 

contexto da prisão encontram-se em condições de vulnerabilidade individual, social e 

programática. Considerando que estão expostos a diversos agravos de ordem física, emocional 

e social, que vão interferir diretamente no seu crescimento e desenvolvimento. Além de 

dificultar o acesso dessa população aos serviços de saúde, seja para prevenção, assistência ou 

acompanhamento das condições de saúde, comprometendo em tenra idade o bem estar e o 

exercício pleno da cidadania (LEAL et al., 2016). 

Dados das pesquisas nesta área evidenciam que tem aumentado o número de mulheres 

em situação de prisão devido ao envolvimento com drogas. Estas mulheres geralmente são 

jovens, negras, de baixa escolaridade e em idade fértil (GOSHIN, 2012; SUTHERLAND, 

2013; TURNEY, 2014; BISPO, 2016; LEAL et al., 2016). O que contribui, 

significativamente, para o aumento de crianças que vivenciam seus primeiros meses de vida 

no contexto hostil da prisão. 
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Nos Estados Unidos, nos últimos anos, foi observado que as mulheres constituem o 

grupo que mais cresce entre os encarcerados. Aproximadamente, de seis a 10% das mulheres 

encarceradas estão grávidas e vivenciam a maternidade no cárcere. Essas mulheres são mais 

acometidas por doenças graves, o que as tornam mais vulneráveis. Adicionalmente, elas 

recebem menos cuidados no pré-natal do que os cuidados determinados pelas Políticas 

Públicas de Saúde Norte Americana (GOSHIN, 2015). 

No contexto brasileiro, de acordo com o Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN) realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 

vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança, a população carcerária feminina cresceu 

698% no Brasil nos últimos 17 anos. No primeiro semestre de 2017, o quantitativo de 

mulheres custodiadas e privadas de liberdade no Brasil era de 37.828 (BRASIL, 2019). Em 

contrapartida, a legislação destinada à mulher em situação de privação de liberdade sofreu 

poucas modificações durante os anos. A soma desses dois fatores foi determinante para o 

aumento do número de recém-nascidos e lactentes que vivenciam o contexto prisional, o que 

gera reflexões acerca dos cuidados prestados a esses neonatos.  

A legislação brasileira assegura o direito das mães em situação de prisão, condições 

para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Após este 

período, é determinada a separação do binômio mãe-filho. Posteriormente, a criança poderá 

sofrer três destinos diferentes: instituição de abrigo; em família substituta – que pode ser sua 

família ampliada; ou, berçário e/ou creche do presídio (STELLA, 2006).  

No que se refere à assistência infantil nos presídios, a legislação determina a inclusão 

de berçário e a possibilidade de creche para a gestante e parturiente dentro das unidades, 

conforme preconiza a Lei de nº 11.942/09, que alterou a Lei de Execuções Penais e determina 

o acompanhamento médico à mulher em situação de prisão, principalmente no pré-natal e 

pós-parto. Além de garantir acompanhamento ao recém-nascido. Adicionalmente, esta lei 

regulamenta que as creches do sistema prisional devam acolher as crianças maiores de 6 

meses e menores de 7 anos (BRASIL, 2009 a; 2011).  

A realidade das crianças no contexto carcerário é uma questão complexa. Uma vez que 

a situação nos presídios brasileiros é considerada drástica, devido à deficiência estrutural das 

instalações (tamanho da cela, iluminação inadequada, celas úmidas, superlotação, problemas 

na circulação do ar, ventilação do local, presença de paredes infiltradas), às questões 

alimentares (fornecimento do alimento e má qualidade da alimentação), e os aspectos 

higiênicos (limpeza das celas). 
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Portanto, os filhos das mães encarceradas vivenciam as mesmas condições 

desfavoráveis da sua mãe, o que certamente irão impactar nas condições físicas e psíquicas 

dessas crianças. Logo, o aumento do número de crianças no sistema prisional gera 

consequências de várias ordens, tais como a fragilização do vínculo do binômio mãe-filho 

(BRUSCATO, 2011).  

Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com o Ministério da 

Saúde (MS), intitulada “Saúde materno infantil nas prisões”, realizou um censo de base 

institucional. A pesquisa foi conduzida entre agosto de 2012 a janeiro de 2014, nas unidades 

prisionais femininas que abrigavam mães e seus filhos menores de 6 meses, localizados nas 

capitais e regiões metropolitanas de 24 estados brasileiros e Distrito Federal. Participaram 

desse estudo 241 mães e seus filhos, que conviviam no contexto do cárcere brasileiro. Os 

resultados desse trabalho apontaram que as mulheres encarceradas e suas crianças recebem 

menos cuidados de saúde do que o preconizado pela legislação brasileira, e isso implica 

diretamente na sua qualidade de vida dentro do contexto do cárcere (LEAL et al., 2016). 

De acordo com o Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), realizado no final de fevereiro de 2020, duzentas e trinta e sete 

grávidas e 148 lactantes viviam nos presídios de todo o Brasil. Dessas, vinte e duas estavam 

no Nordeste, e seis encontravam-se na Bahia (BRASIL, 2020). 

Sabendo que as ações na primeira infância contribuem para o desenvolvimento 

biopsicossocial da criança, e haja vista a existência de vários marcos legais – tais como a 

Constituição Federal (CF), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que garantem a prioridade e o reconhecimento da 

criança como sujeito de direitos; impõe-se uma análise das experiências do cuidado aos 

neonatos e lactentes de mulheres em privação de liberdade.  

A motivação pelos estudos no contexto prisional iniciou em 2014, quando me vinculei, 

enquanto docente do curso de enfermagem da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ao 

Núcleo de Pesquisa Interfaces em Saúde (NUPEIS). Na época, este grupo desenvolvia um 

Projeto de Pesquisa intitulado “Ser mulher, estar grávida e presidiária: difíceis caminhos”, 

realizado no Conjunto Penal Feminino e na Casa de Acolhimento (Centro Educativo Nova 

Semente), que tinha como objetivo promover o processo de integração das crianças e 

adolescentes com suas mães encarceradas, encontrando estratégias pacíficas para a resolução 

dos conflitos e criando estratégias para uma relação harmoniosa, além de possibilitar a criação 

de espaços educativos. 
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A partir deste momento, coordenei o Projeto de Extensão intitulado “Práticas 

populares no cuidado à criança no contexto prisional”, desenvolvido com os cuidadores da 

Casa de Acolhimento (Centro Educativo Nova Semente), que acolhe os filhos de mães com 

privação de liberdade.  

Deste modo, pensar sobre o recém-nascido e lactente no contexto carcerário me levou 

a vários questionamentos e reflexões sobre os impactos do encarceramento materno e do 

recém-nascido, bem como no crescimento e desenvolvimento desse neonato.  

Atualmente, cursando o Doutorado em Enfermagem e Saúde do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, busco compreender o contexto prisional como um local de 

promoção de cuidado, principalmente para mães e filhos. Local este em que profissionais de 

saúde, deverão atender às reais necessidades de crianças, que, desde o seu nascimento, 

encontram-se em situação de vulnerabilidade, considerando que a atenção à criança no cárcere 

é uma área nova de atuação da enfermagem brasileira.  

Haja vista que somente em 2003 foi sancionado o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário (PNSSP), que propõe a inclusão do indivíduo privado de liberdade no Sistema 

Único de Saúde (SUS). O PNSSP assegura as ações e serviços moldados pelos princípios e 

diretrizes do SUS e regulamenta as ações dos profissionais de saúde que atuam no presídio 

(BRASIL, 2005). Em 2014, foi promulgada a Política Nacional de Atenção à Mulher em 

Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE), fortalecendo as ações de 

saúde a essa população carcerária (BRASIL, 2014b). 

Em 27 de fevereiro de 2018, foi publicado pelo governo do estado da Bahia o Plano 

Estadual de Atenção à Mulher Privada de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional 

(BAHIA, 2018c). Este plano estadual foi desenvolvido seguindo diretrizes que tornam 

possível sua execução no biênio 2018/2019, considerando, sobretudo, a necessidade de 

mobilização das variadas instâncias governamentais e da sociedade civil organizada. Assim 

como de pactuações que possibilitem o fluxo para a rede de proteção social e, 

consequentemente, o acesso às políticas públicas para as mulheres privadas de liberdade e 

seus filhos. 

Em relação ao estado da Bahia, segundo os dados da Secretaria Administrativa 

Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP-BA), as mulheres em situação de 

privação de liberdade estão distribuídas em oito unidades penais e um hospital de custódia, 

totalizando o número de 391 mulheres, em março de 2020 (BAHIA, 2020). Ressalta-se que, 

apenas em Salvador e Feira de Santana, as mães que parem no presídio, convivem com seus 

filhos na Unidade de Berçário até completarem 6 meses de vida. 
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Diante do exposto, surge a seguinte indagação, que se configura como a questão 

norteadora deste estudo: “como se dá o cuidado prestado às crianças de 0 a 6 meses no 

contexto prisional do Estado da Bahia?”. 

Neste sentido, o objeto de pesquisa é o cuidado prestado às crianças de 0 a 6 meses no 

contexto prisional.  

Este estudo tem como pressuposto que o cuidado às crianças de 0 a 6 meses, no 

contexto prisional, sofre a influência da infraestrutura deste espaço, de suas normas e rotinas 

existentes, bem como das relações de poder estabelecidas no cárcere. A relevância desta 

investigação incide na carência de estudos sobre a temática, ao tempo em que revela como as 

crianças são cuidadas no contexto prisional. Desta forma, contribuirá para a divulgação de 

conhecimentos relacionados à saúde dessa população no estabelecimento penal.  

Por fim, este estudo poderá subsidiar as políticas de saúde, tanto em nível local quanto 

regional, para a promoção da saúde das crianças que, durante os 6 meses de vida, convivem 

com suas mães nas unidades prisionais. Além de preparar profissionais de saúde para prestar 

assistência à criança durante o encarceramento materno. Nesta perspectiva, também servirá 

para a elaboração de instrumento de orientações de cuidado à criança para os profissionais de 

saúde e agente penitenciário, considerando o cuidado integral da criança em situação de 

vulnerabilidade do cárcere. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Assim, define-se como Objetivo Geral deste estudo:  

• Analisar os cuidados prestados às crianças de 0 a 6 meses que vivenciaram o ambiente 

prisional. 

Adicionalmente, os Objetivos Específicos do presente estudo incluem:  

• Caracterizar sociodemograficamente gestantes e lactantes que se encontram no 

contexto prisional no estado da Bahia; 

• Descrever as condições de nascimento de crianças no contexto prisional; 

• Apreender os cuidados prestados às crianças de 0 a 6 meses por mães, profissionais de 

saúde e agentes penitenciários; 

• Identificar os fatores que interferem no cuidado prestado à criança de 0 a 6 meses no 

contexto prisional. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2.1 CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO CÁRCERE 

 

A etimologia do termo vulnerável é derivada do latim da palavra “vulnerare”, e 

significa provocar um dano, uma injúria. Designa, portanto, a suscetibilidade aos problemas e 

danos de saúde; grau de vulnerabilidade ou de risco a que está exposta uma população e a 

relação entre a intensidade do dano resultante e a magnitude de uma ameaça, evento ou 

acidente (NICHIATA et al., 2008). 

A situação de vulnerabilidade é desencadeada por determinados contextos estruturais, 

políticos, econômicos e demográficos. Nas pesquisas da área da saúde, o termo se popularizou 

e se refere ao indivíduo que apresenta maior fragilidade a sofrer algum agravo à saúde 

(CESTARI et al., 2017). 

Faz-se necessário conhecer os principais condicionantes que induzem as pessoas às 

situações de vulnerabilidade, pois isso permite delinear um perfil sociodemográfico 

predominante desta população. Além de servir como parâmetro para o desenvolvimento de 

políticas, programas e projetos que minimizem as dificuldades a que esta população é exposta 

(KUHLICKE et al., 2011).  

Dados da pesquisa de Fiorati, Arcêncio e Souza (2016) revelam que os grupos 

populacionais em exclusão social e pobreza em determinados territórios, eleva os índices de 

vulnerabilidade, com exclusão ou difícil acesso aos serviços de saúde, educação, renda, 

trabalho, habitação e a rede de suporte social. Estes fatores levam a persistirem iniquidades 

em saúde nessa população. 

Nesse aspecto, ao analisarmos as mulheres que vivenciam a maternidade no contexto 

de cárcere compreendemos que a maioria delas advém de um ambiente vulnerável, bairro 

periférico, famílias numerosas, situação de pobreza, com baixo grau de escolaridade, e estão 

presas devido ao envolvimento com as drogas. Esses condicionantes sociais potencializam a 

situação de vulnerabilidade do nascimento da criança no contexto de cárcere. 

Um estudo realizado pela fundação Abrinq, Organização Não Governamental (ONG) 

que promove o fortalecimento de políticas públicas para crianças e adolescentes no Brasil, 

revelou que a Bahia tem mais de 850 mil crianças e adolescentes que convivem em situação 

de extrema pobreza. Isso evidencia a vulnerabilidade dessa população, pois a pobreza é um 

fenômeno multidimensional da qual a renda faz parte, mas que inclui condições de moradia, 

acesso à água, acesso básico à saúde e educação e aos bens de consumo fundamentais 

(BAHIA, 2018b). É neste cenário de pobreza que as crianças que nascem no cárcere estão 

inseridas.  
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Corroborando com este pensamento, Bronzo (2009) revela que a vulnerabilidade se 

refere a menor capacidade de controlar as forças que afetam seu bem estar, incluindo assim 

questões relacionadas à moradia, saneamento básico, lazer, educação e saúde. 

Para Bertalozzi et al. (2009), a vulnerabilidade é um indicador da iniquidade e da 

desigualdade social. A vulnerabilidade antecede ao risco e determina os diferentes riscos de se 

infectar, adoecer e morrer. Nesse sentido, faz-se necessário compreender as três dimensões da 

vulnerabilidade: individual, social e programática. 

Vulnerabilidade individual está relacionada às ações individuais frente a uma situação 

de risco, tais como: características pessoais, desenvolvimento emocional, percepção de risco e 

comportamento (AYRES, 2004). Para Bertolozzi et al. (2009), na dimensão individual se 

considera o conhecimento acerca do agravo e dos comportamentos que oportunizam a 

ocorrência da infecção. 

A vulnerabilidade social está relacionada a aspectos sociopolíticos e culturais 

combinados com o acesso à informação, ao grau de escolaridade, a disponibilidade de 

recursos materiais e a possibilidade de enfrentar barreiras culturais (AYRES, 2004). Vieira 

(2015) relata que a vulnerabilidade social está associada com a identificação de fatores e 

indicadores multidimensionais de exclusão e inclusão social, necessitando, dessa forma, uma 

abordagem ampla e intersetorial. 

Nesse sentido, Bronzo (2009) relata que a vulnerabilidade social se articula com a 

ideia de risco que, associado a contextos de pobreza, soma-se aos riscos naturais de saúde 

(ligados ao ciclo de vida), sociais, econômicos, ambientais e políticos. Corrobora com essa 

assertiva, Pessalacia, Menezes e Massuia (2010), por destacarem que os fatores sociais e 

culturais, presentes na dimensão social da vulnerabilidade, podem levar um grupo a 

desagregação social, gerando repercussão em toda sociedade. 

Já a vulnerabilidade programática está relacionada ao plano institucional, a existência 

de políticas e ações organizadas para o enfrentamento dos problemas estruturais (AYRES, 

2004). A dimensão programática contempla o acesso aos serviços de saúde, a forma de 

organização desses serviços, as ações preconizadas para a prevenção e o controle dos agravos 

(BERTALOZZI et al., 2009). 

A vulnerabilidade, portanto, é um termo complexo, com variadas interpretações, mas 

cuja compreensão básica se relaciona com a consideração de suas particularidades, sejam 

subjetivas ou objetivas. Isto é, atinentes aos sujeitos ou às condições objetivas de suas vidas 

(PARANHOS; ALBURQUERQUE; GARRAFA, 2017). 
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Nesse aspecto, Sevalho (2018) destaca que a vulnerabilidade abrange ações e 

mecanismos de enfrentamento dos riscos e orienta as intervenções a partir da representação de 

diversos cenários. 

No contexto prisional, existem muitos fatores agravantes e determinantes sociais que 

influenciam diretamente a saúde da pessoa em privação de liberdade. O contexto do cárcere 

pode ser entendido como um espaço de vulnerabilidade – local apertado, com aglomerado de 

pessoas, más condições de higiene, celas úmidas e fétidas e a propensão de contaminação por 

doenças infectocontagiosas (VENTURA et al., 2015; MATÃO, 2016). Estes são alguns 

fatores que fazem do cárcere um ambiente hostil e desfavorável a maternidade. 

Diante da extrema vulnerabilidade das pessoas envolvidas e da natureza fundamental 

do direito a maternidade, faz-se necessário, por intermédio das políticas públicas, adequar a 

estrutura física do cárcere, permitindo assim um espaço para o convívio de mãe e filho que 

vivem nesse contexto (DIUANA, 2016). 

Dados do Ministério da Justiça (2014) revelam que cerca de 80% das mulheres no 

cárcere são mães. Além disso, apontam a situação de exclusão e discriminação das mulheres 

encarceradas. A prisão feminina resulta na perda ou fragilização das relações familiares, pois 

uma parte dos filhos anteriores ao cárcere serão cuidados por outros familiares. Das mulheres 

presas, cerca de 10% engravidaram no contexto do cárcere (BRASIL, 2014a).  

O encarceramento feminino tem representado um processo de exclusão, discriminação 

e estigmatização de segmentos pobres da população, com repercussões negativas a longo 

prazo para as mulheres e seus filhos (PEREIRA, 2016). 

Os resultados do inquérito multidisciplinar sobre a Saúde Materno Infantil nas prisões 

do Brasil revelaram que, em dezembro de 2012, 2% do total de mulheres encarceradas 

encontravam-se grávidas. E no período de um ano, 272 tiveram seus partos no sistema público 

de saúde. No país, cerca de 400 crianças com menos de 1 ano viviam com suas mães em 

prisões naquele ano. Os resultados dessa pesquisa revelaram condições precárias relativas ao 

ambiente de vida e aos cuidados de saúde materna e infantil (LEAL et al., 2016). 

De acordo com o Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes do CNJ, 

realizado em fevereiro de 2020, trezentas e oitenta e cinco gestantes ou lactantes vivem nos 

presídios de todo o Brasil. Dentre estas, vinte e duas estão no Nordeste e seis se encontram na 

Bahia (BRASIL, 2020). 

O ambiente prisional, devido a sua heterogeneidade, oferece riscos de natureza física e 

psíquica, além de favorecer a transmissão de doenças infecciosas. O ambiente prisional eleva 
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as taxas de morbidade da sua população feminina, relacionado diretamente à precariedade das 

condições físicas nas cadeias e presídios.  

O cárcere não exime a mulher de passar por todas as fases do ciclo gravídico 

puerperal, incluindo a gestação, o parto e a amamentação. Portanto, a experiência da 

maternidade no cárcere pode trazer para a mulher em privação de liberdade uma nova 

dimensão de vida (FRANÇA; OLIVEIRA E SILVA, 2016). 

Uma estrutura física adequada com berçários e creche é necessária para a vivência da 

maternidade na prisão, porém também é essencial o acesso aos serviços de saúde, bem como 

profissionais sensíveis à situação do binômio mãe-filho (BISPO et al., 2016). 

Com relação ao contexto que a pessoa está inserida, Vignoli (2006) descreve que a 

vulnerabilidade social é uma situação em que o conjunto de características, recursos e 

habilidades, que diz respeito a um determinado grupo social, revela-se insuficiente e 

inadequado, devido à falta de acesso aos bens e serviços oferecidos pela sociedade e pelo 

estado. 

A exclusão social vivenciada pelas crianças no cárcere reflete a situação de 

vulnerabilidade, que se propaga e necessita de uma abordagem multifatorial e 

contextualizada. Uma vez que serão necessárias ações para minimizar os impactos do cárcere 

nesse infante, devido a repercussões em sua vida futura. 

 

2.2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MÃES E CRIANÇAS NO CÁRCERE 

 

A legislação é um instrumento significante na garantia de direitos de mãe e filhos que 

vivem no cárcere. Porém, na realidade das prisões do Brasil, a legislação não se mostra 

suficiente para assegurar os direitos reprodutivos e parentais das mães com seus filhos no 

contexto do cárcere (VENTURA et al., 2015). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 10 de dezembro de 1948, 

ainda exerce impacto nas ordens jurídicas nacionais, na medida em que direitos nela previstos 

têm sido incorporados por Constituições nacionais, e, por vezes, servem como fonte para 

decisões judiciais nacionais, consolidando um parâmetro internacional para a proteção destes 

direitos (PIOVESAN, 2010).  

A Organização das Nações Unidas (ONU) teve grande influência com relação a 

população carcerária. No ano de 1955, elaborou as Regras Mínimas de Tratamento dos 

reclusos, nas quais trouxe concepções sobre o tratamento de indivíduos privados de liberdade. 

Além disso, ressalta que o apenado deve ser visto como sujeito de direito; e que o 
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cumprimento de sua reprimenda deve ter como objetivo a sua promoção, seu 

desenvolvimento, o respeito próprio e o sentido de responsabilidade (SANTA RITA, 2006). 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 5º, inciso L, sugere a 

possibilidade de as mães permanecerem com seus filhos na unidade prisional em condições 

adequadas, durante o período de amamentação (BRASIL, 1988). No entanto, não especifica 

como deve ser a estrutura da unidade prisional, a fim de acolher a gestante e seu bebê durante 

esses primeiros 6 meses.  

A legislação brasileira traz em seu bojo o princípio da dignidade humana, como 

elemento fundamental do Estado, e este princípio deve ser efetivado no contexto da 

maternidade na prisão (OLIVEIRA, 2008).  

A compreensão dos princípios da igualdade e da dignidade humana justifica a 

regulamentação do tratamento penitenciário das mães presas e seus filhos, pois, muito mais 

que princípios, são direitos, aplicáveis a todo e qualquer indivíduo.  

No Brasil, a área criminal é regida por três normas principais: o Código Penal - onde 

se encontram os tipos de crimes com as respectivas penas cominadas; o Código de Processo 

Penal - que determina a forma como a jurisdição criminal deve atuar, desde a ocorrência do 

crime até o julgamento do acusado; e, por fim, a Lei de Execuções Penais - que, como a 

própria nomenclatura denuncia, apresenta-se como a legislação pertinente para regulamentar 

as condições de execução da pena (BRASIL, 1984).  

A Lei de Execuções Penais (LEP), Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, dispõe sobre as 

assistências que o Estado deve proporcionar às pessoas presas – saúde, jurídica, educacional, 

material e religiosa – todavia, essas assistências/direitos, acabam não sendo executadas em 

sua amplitude no sistema penitenciário, por diversos fatores, que vão desde a burocracia no 

funcionamento da unidade prisional até as superlotações carcerárias (BRASIL, 1984).  

Com relação às mulheres grávidas em situação de prisão, a LEP dispõe que as 

instalações das unidades penitenciárias femininas devem compor locais adequados para o 

tratamento das gestantes, puérperas e convalescentes (BRASIL, 1984).  

O cumprimento desta normativa constitucional ocorreu somente por meio da Lei 

11.942 de 28 de maio de 2009, que determinou nova redação ao artigo 83, §2º da LEP, 

estabelecendo que as unidades penais destinadas a mulheres serão dotadas de berçário, onde 

as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) 

meses de idade (BRASIL, 2009b). 

A Lei 11.942 alterou também o disposto no artigo 89 da LEP, e fez com que fosse 

instituída a criação de seção para gestantes e parturientes, e determinou como obrigatória a 
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criação de creches para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos - 

regularizando, mesmo que de forma mínima, as necessidades da mulher e de seus filhos 

(BRASIL, 2009b).  

A exemplo da implantação de creche em cárcere no Brasil, a creche da Penitenciária 

Madre Polletier, localizada em Porto Alegre, acolhe filhos de presidiárias desde 1971, antes 

mesmo de ter assegurado em lei esse direito (MATÃO et al., 2016).  

No estado da Bahia, existe apenas a creche do Complexo Penitenciário Feminino de 

Salvador, denominada Centro de Acolhimento Nova Semente. A instalação foi inaugurada em 

1999, com intuito de abrigar os filhos das presidiárias, a partir de 7 meses de idade (D’Eça, 

2010). 

Em vista dos fatos, o Brasil demorou anos para adequar a LEP às necessidades dos 

estabelecimentos penais femininos, diretrizes que já haviam sido discutidas e determinadas 

pela ONU e pelo próprio país. Dessa forma, demonstrando a indiferença do Estado quanto à 

situação das mulheres em cumprimento de pena privativa de liberdade.  

Outro aparato judicial é o ECA, instituído no Brasil em 13 de julho de 1990. No seu 

artigo 3º dispõe que a criança e o adolescente gozem de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei; 

assegurando-se-lhes, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade (BRASIL, 1990).  

Destaca-se também o artigo 4º do ECA, que institui o dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público de garantir, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 

O artigo 9º do ECA descreve que o poder público e as instituições propiciarão 

condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a 

medida privativa de liberdade (BRASIL, 1990). 

A Lei nº 12.962 de 8 de abril de 2014, alterou o ECA a fim de assegurar a convivência 

da criança e do adolescente com os pais privados de liberdade. Além disso, trouxe à tona 

importantes avanços relacionados aos direitos de famílias e as situações prisionais. O artigo 

23º dispõe que a falta ou a carência de recursos materiais não constituem motivos suficientes 

para a perda ou a suspensão do poder familiar. E no inciso 2º declara que condenação criminal 

do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de 
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condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha 

(BRASIL, 2014c). 

No que se refere às questões de saúde das mulheres presas, tem-se o Plano Nacional de 

Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), que surgiu por meio da Portaria Interministerial nº 

1.777 de 9 de setembro de 2003, e contou com a participação de diferentes áreas técnicas do 

MS e Ministério da Justiça (MJ), do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, do Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP). Esse plano objetivou a inclusão dos presidiários no SUS, para 

cumprir com as premissas estabelecidas nas Regras Mínimas para Tratamento dos Presos, 

bem como da LEP (BRASIL, 2005).  

De acordo com o PNSSP, os serviços de atenção à saúde nas unidades prisionais serão 

realizados por equipes interdisciplinares de saúde, seguindo os fundamentos e princípios do 

SUS – ética, justiça, cidadania, direitos humanos, participação, equidade, qualidade e 

transparência – e funciona como um programa de atendimento básico. Em razão disto, o 

acesso a níveis médio e alto de atenção em saúde serão exercidos por meio de políticas 

públicas de cada estado (BRASIL, 2005).  

Acerca do encarceramento feminino, as Regras de Bangkok, aprovada no ano de 2010 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, estabelecem o consenso internacional sobre o 

tratamento de mulheres presas, o direito a maternidade, à família, à saúde da mulher, inclusive 

sexual e reprodutiva e de seus filhos no presídio (UNITED NATIONS, 2010). 

A Resolução nº4, de 15 de julho de 2009, do CNPCP, estabelece um prazo de até 1 

ano e 6 meses de idade para permanecer com a criança, visto que a presença da mãe nesse 

período é considerada fundamental para o desenvolvimento infantil (BRASIL, 2009b). 

No intuito de garantir o direito constitucional à saúde e o acesso com equidade, 

integralidade e universalidade, bem como organizar as ações e serviços de saúde dentro dos 

estabelecimentos penais, o MS e o MJ lançaram a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), mediante a Portaria 

Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014 (BRASIL, 2014). 

A PNAISP prevê a inclusão das unidades prisionais no território da Rede de Atenção à 

Saúde e a implantação de Unidade Básica de Saúde (UBS) nos estabelecimentos penais, com 

a inserção de uma equipe multiprofissional composta, minimamente, por cinco profissionais 

de nível superior: médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e cirurgião-dentista; e um 

profissional de nível médio: técnico de enfermagem. Esta equipe desenvolve ações de 

promoção da saúde, prevenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos em todos os 
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ciclos de vida, em especial das mães privadas de liberdade e de suas crianças (BRASIL, 

2014a). 

Dentre as ações de promoção da saúde desenvolvidas pela equipe de saúde podemos 

destacar (BRASIL, 2014a): 

• Acesso à atenção pré-natal qualificada, incluindo o cuidado e detecção de 

complicações que necessitam de encaminhamento para serviço especializado;  

• Orientação às mulheres gestantes privadas de liberdade sobre o planejamento 

reprodutivo e a importância do aleitamento materno, bem como a disponibilidade de 

métodos anticoncepcionais; 

• Estímulo ao aleitamento materno até 2 anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros 6 

meses de vida (ação requer adequação do ambiente);  

• Orientação e disponibilização de alimentação complementar saudável;  

• Desenvolvimento de atividades lúdicas com as crianças em unidades prisionais;  

• Acompanhamento do crescimento, com avaliação e registro de peso, altura, vacinas, 

suplementação micronutrientes (de ferro e vitamina A) e vigilância do 

desenvolvimento infantil, por meio do acompanhamento dos marcos do 

desenvolvimento na Caderneta de Saúde da Criança; 

• Fortalecimento da convivência familiar e o vínculo afetivo de criança com seus pais 

privados de liberdade, evitando o rompimento do vínculo, situação de estresse e de 

violência;  

• Substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a critério do juiz. 

Outro avanço no campo jurídico em atenção à mulher em privação de liberdade, foi a 

promulgação da PNAMPE, instituída pela Portaria Interministerial MJ/GM nº 210, de 16 de 

janeiro de 2014 (BRASIL, 2014 b). 

A Portaria Interministerial nº210 de 2014 trata da garantia para uma atenção específica 

à maternidade e a criança intramuros com o objetivo de reduzir as taxas de morbimortalidade 

materna e infantil; adotando medidas que assegurem o acesso, a cobertura e a qualidade do 

acompanhamento no pré-natal de baixo e alto risco (BRASIL, 2014 b). 

Em relação à prisão domiciliar, o artigo 117 da LEP descreve que somente se admitirá 

o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 

gestante; mãe imprescindível aos cuidados especiais de criança menor de 6 anos de idade ou 

com deficiência; e, mulher com filho de até 12 anos de idade (BRASIL, 2009a). 
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Os dados da pesquisa de Leal et al. (2016), sobre “Nascer no cárcere brasileiro”, 

revelaram que uma alternativa ao encarceramento feminino, como a prisão domiciliar, que 

deve ser considerada para as gestantes, especialmente para as presas provisórias que, apesar 

de ser previsto na constituição, raramente é aplicado no cenário brasileiro. 

Contudo, a jurisprudência tem admitido a prisão domiciliar em casos excepcionais, 

destacando-se a situação das mães encarceradas. Não são todos os estabelecimentos 

penitenciários que possuem condições de abrigar as presidiárias durante o período gestacional 

e de amamentação. Prisão domiciliar apresenta-se como uma alternativa para suprir a falha do 

sistema penitenciário, uma modalidade de prisão domiciliar especial. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em 20 de fevereiro de 2018 conceder 

Habeas Corpus (HC) coletivo (HC143641), para determinar que mulheres grávidas e mães de 

crianças de até 12 anos que estejam em prisão preventiva (ou seja, que não foram condenadas) 

tenham o direito de deixar a cadeia e permanecer em prisão domiciliar até seu caso ser 

julgado (BRASIL, 2018 a). Isto representa um grande ganho para as mulheres privadas de 

liberdade e seu filho, com implicações na vida futura dessas crianças. 

Em 27 de fevereiro de 2018 foi publicado, no estado da Bahia, o Plano Estadual de 

Atenção à Mulher no sistema prisional para o Biênio 2018/2019 com as principais diretrizes 

(BAHIA, 2018c): 

• Estabelecer fluxo de atendimentos e procedimentos específicos para as mulheres, de 

modo a garantir a regularização da assistência no interior das unidades prisionais; 

• Pactuar ações junto à rede do SUS, de modo a contemplar as necessidades das 

mulheres encarceradas e de seus familiares; 

• Firmar parcerias com instituições públicas e particulares de ensino superior, 

fomentando a realização de projetos de cunho educacional, esportivo e cultural junto 

às mulheres, além de estimular a pesquisa acadêmica; 

• Pactuar ações junto ao Judiciário de modo a reduzir as penas de privação de liberdade, 

ampliar as possibilidades de alcance às alternativas penais e prisão domiciliar para as 

mulheres; 

• Regularizar a assistência jurídica das internas, de modo a garantir as progressões de 

regime penal, os indultos e comutações; 

• Melhorar as condições da visitação nas unidades prisionais, de modo a garantir 

segurança aos familiares, sobretudo aos menores de idade, e promover o 

fortalecimento dos vínculos familiares; 
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• Possibilitar a assistência à egressa por meio da Implementação do Programa de 

Mobilização para Assistência ao Pré-Egresso e Egresso do Sistema Prisional- 

PROMAE; 

• Promover a atenção aos filhos das mulheres encarceradas que se encontram intra ou 

extramuros, com garantia de acesso à educação, assistência social e saúde; 

• Criar um calendário anual de ações voltadas para a capacitação dos servidores que 

atuam nas unidades prisionais que custodiam mulheres; 

• Aplicar instrumentos de gestão para monitoramento e avaliação dos impactos do Plano 

de Atenção. 

Já, em relação à promoção do cuidado ao vínculo/convivência materno infantil e 

atenção aos filhos das mulheres privadas de liberdade, destacam-se os principais objetivos 

(BAHIA, 2018c): 

• Assegurar o registro de nascimento de 100% das crianças nascidas de mães privadas 

de liberdade, em até 15 dias após o nascimento;  

• Realizar identificação do genitor e reconhecimento de paternidade (se houver interesse 

das partes envolvidas) de 100% das mulheres que demonstrarem interesse; Comunicar 

mensalmente à Defensoria Pública sobre a presença de todas as crianças abrigadas 

com suas mães nas unidades prisionais;  

• Comunicar imediatamente à Defensoria Pública quando o recém-nascido na unidade 

prisional tiver doença grave ou deficiência;  

• Mapear a situação de 80% dos filhos que se encontram em ambiente extramuros e 

viabilizar seu acesso à rede pública de ensino;  

• Identificar, em 100% das mulheres que ingressam na unidade prisional, as que têm 

interesse em realizar teste de gravidez, em tomar medidas em relação aos filhos que 

estavam sob sua guarda e as possíveis vítimas de violência sexual, e encaminhá-las 

para as devidas providências; 

• Manter registro atualizado das condições de 100% das gestantes e/ou mulheres com 

filhos na unidade, desde sua chegada até a saída, fazendo constar os dados no Sistema 

de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN); 

• Assegurar local separado para visitação de 100% de filhos, lactentes ou não, que se 

encontrem fora das unidades prisionais - nos casos de filhos em idade escolar, 

assegurar visitação nos fins de semana para não prejudicar seu desenvolvimento 

escolar;  
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• Promover um projeto em cada unidade prisional para fortalecimento do laço materno 

infantil e de estímulo ao desenvolvimento psicomotor, linguagem, afetivo e cognitivo 

das crianças que vivem com as mães intramuros; 

• Promover um projeto em cada unidade prisional de estímulo ao aleitamento materno, 

respeitando a autonomia da mulher na decisão de amamentar e sua duração;  

• Manter o registro de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de 100% 

das crianças abrigadas com suas mães, incluindo o direito à vacinação e à observância 

ao calendário de consultas;  

• Pactuar parceria junto ao Poder Judiciário de cada município para que não se destitua 

o poder familiar por motivo de privação de liberdade;  

• Introduzir outros alimentos para 100% das crianças abrigadas junto com a mãe acima 

de 6 meses, mesmo que ainda estejam sendo amamentadas; 

• Acompanhar processo relativo à doação de equipamentos para brinquedoteca e sala de 

aleitamento nas unidades; 

• Acompanhar a pactuação entre a SEAP e o Instituto Viva Infância com a finalidade 

dos encaminhamentos dos filhos de mães privadas de liberdade para acompanhamento 

terapêutico. 

Em 28 de novembro de 2018, o Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto 

de Lei (PL) 10269/18, a prisão domiciliar para gestantes e mães, onde a presidiária gestante, 

mãe ou até mesmo mulher responsável por crianças ou pessoas com deficiência, poderá 

mudar de regime caso não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a indivíduos. 

Atualmente, o Código de Processo Penal já permite, a critério do juiz, substituir a pena de 

prisão preventiva no caso de gestantes e em outras cinco situações, dentre as quais a mulher 

com filho de até 12 anos e quando a pessoa for indispensável aos cuidados especiais de pessoa 

menor de seis anos de idade ou com deficiência (BRASIL, 2018 c). 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) traz como um 

dos eixos estratégicos desta política a atenção à saúde de crianças com deficiência ou em 

situações específicas e de vulnerabilidade. Abordando assim nesse Eixo VI a atenção à saúde 

da criança de famílias privadas de liberdade (BRASIL, 2018 d). 

A PNAISC relata que situação de crianças cujos pais se encontram privados de 

liberdade tem sido foco de preocupação, considerando o crescente número de crianças 

acompanhando suas mães nos estabelecimentos prisionais, submetidas a um ambiente 

inadequado e insalubre ou em sofrimento devido ao rompimento do vínculo de convivência 
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familiar de forma brusca com a mãe ou pai que cometeu delito. E isso traz impactos para a 

vida desta criança (BRASIL, 2018d).  

Ressalta-se que a CF no seu artigo 5º, inciso XLV refere que nenhuma pena passará da 

pessoa condenada (BRASIL, 1988). Portanto, o filho não deve sofrer as punições da 

condenação de sua mãe.  

Assim, faz-se necessário dar visibilidade a questão da maternidade e das crianças em 

situação do cárcere e resgatar a cidadania desse binômio em questão. 

 

2.3 A RELAÇÃO MÃE-FILHO NA PRISÃO 

 

A descoberta da gestação gera na mãe uma mistura de sentimentos que serão 

vivenciados à medida que a criança cresce no útero. Quando essa experiência é vivenciada no 

contexto de prisão, sofre diversas influências das próprias normas do sistema prisional. 

Segundo Stellin et al. (2011), com a descoberta da gravidez há uma ambivalência 

materna entre o desejo e o querer, que para a psicanálise é diferente. Muitas vezes ocorre um 

planejamento da gravidez, mas sem o desejo de ter o filho, em outras situações a gravidez não 

é planejada, porém com a evolução da gestação nasce o desejo de ter o filho. 

No contexto do cárcere, a vivência da gestação foi descrita na pesquisa realizada por 

Bispo et al. (2016) que evidenciou o despreparo de uma gestante diante de sua gravidez no 

contexto vulnerável da prisão. Uma mistura de sentimentos envolvem essa mulher, que se 

mostra apreensiva com o futuro do seu filho e de como ela realizará os cuidados dentro do 

presídio, pois trata-se de um local cuja estrutura física é incompatível com as peculiaridades 

do ciclo gravídico puerperal.  

Winnicott (2000) descreve que deve haver condições necessárias para o 

estabelecimento da função materna para que a mãe seja capaz de atender as necessidades do 

seu bebê. Portanto, a maternagem diz respeito aos aspectos psíquicos que uma mãe emprega 

para que seu filho se constitua como sujeito; e isso está relacionado com o fortalecimento do 

vínculo mãe e filho. 

Diante dessa premissa, a gestação vivenciada em condições materiais e psicológicas 

difíceis gera na mulher aflições no período gravídico puerperal. Pois, ao mesmo tempo em 

que muitas se sentem realizadas por vivenciarem o processo de gestação, vivenciam situação 

de conflito ao ter que se separar do filho após o período de amamentação e abrir mão da 

relação que é estabelecida com o mesmo (MATÃO et al., 2016). 



38 

 

Stellin et al. (2011) relata que o cuidado da mãe com o filho não se restringe à 

manipulação física e a suprir suas necessidades básicas, mas de uma disponibilidade psíquica 

da mãe para com o seu bebê. Portanto, a função materna é um processo de construção e sofre 

influências culturais, estruturais, psíquicas e sociais. 

Em contrapartida, Hockenberry; Wilson (2011) descrevem que a figura materna tem a 

maior influência no desenvolvimento da primeira infância por suprir as necessidades básicas 

de alimentação, conforto e amor. Ela proporciona estímulos sensoriais à criança e facilita a 

expansão de suas capacidades. É por meio desta pessoa que a criança aprende a confiar no 

mundo e se sente segura para aventurar em novos e mais amplos relacionamentos.  

O vínculo afetivo é constituído através dos laços duradouros, estabelecido pela relação 

mãe-filho ainda durante o processo de gestação, e se estabelece nos primeiros meses de vida. 

Ele se desenvolve por meio da capacidade emocional e psicológica da criança e também pelos 

cuidados e pela resposta dos cuidadores às emoções apresentadas pela criança (RAMIRES; 

SCHINEIDER, 2010). Alguns fatores interferem na formação do vínculo, tais como: aspectos 

fisiológicos, psicológicos e sociais.  

O estabelecimento do vínculo mãe-filho está muito condicionado à experiência do 

parto e aos primeiros encontros mãe-filho, proporcionar o contato imediato do binômio logo 

após o parto é fundamental para a criação da vinculação. A maneira como o bebê nasce, seja 

com suavidade, sofrimento ou violência, terá implicações diretas na efetivação do vínculo 

com a mãe (GUTMAN, 2013). 

A teoria do apego de Bowlby defende a necessidade humana de desenvolver vínculos 

afetivos, tendo como função biológica de sobrevivência da espécie. Preconiza ainda a 

necessidade de interações emocionais desde a infância, que é construída inicialmente com os 

pais no objetivo de buscar conforto, proteção, carinho e amor (RAMIRES; SCHINEIDER, 

2010). 

A segurança que se estabelece entre a figura do apego e a criança é considerada base 

segura para vida toda. Para que a criança possa crescer mentalmente saudável ela precisa 

experimentar um ambiente aconchegante, de relacionamento contínuo com a mãe ou 

cuidador, em que ambos encontrem satisfação e prazer (BOWLBY, 1989). 

Dados da pesquisa desenvolvida com mães no cárcere, sobre a percepção do vínculo 

com seu filho, revelam que é nos primeiros meses de convivência entre mãe e filho que se 

estabelece a percepção sobre a maternidade e surge a necessidade de vínculo. Nesse momento 

a criança começa a se autorregular e a mãe representa segurança e limite no processo do 

desenvolvimento infantil (SOARES; CENCI; OLIVEIRA, 2016). 
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É necessário compreender a realidade que as mulheres em reclusão vivenciam a 

maternidade, pois isto influenciará na construção do vínculo entre o binômio mãe e filho. 

Sendo, portanto, necessário realizar um novo olhar à essa mulher e seu filho, melhorando a 

assistência prestada dentro do cárcere (FRANÇA; OLIVEIRA E SILVA; 2016). 

A legislação brasileira na sua Resolução nº 4, do CNPCP, estabelece o prazo de, no 

mínimo, 6 meses e, no máximo, até 1 ano e 6 meses para a separação dos filhos e mães, 

considerando, principalmente, a importância da relação mãe-filho para a construção do 

sentimento de segurança, confiança e coragem - aspectos que podem ser comprometidos caso 

não haja uma relação que sustente essa primeira fase do desenvolvimento infantil. Este 

período também se destina à vinculação da mãe com seu filho e da elaboração psicológica da 

separação e futuro reencontro (BRASIL, 2009b). 

Apesar da possibilidade da convivência entre mãe e filho ser um importante avanço no 

sistema brasileiro, as presas expressam situações de angústia em razão de inúmeros fatores 

característicos de uma prisão que limitam uma convivência saudável, a exemplo do ambiente 

frequentemente insalubre (AZAMBUJA, 2013). 

O estudo de Amaral e Bispo (2016) evidenciou que a situação da gestante privada de 

liberdade tem-se revelado numa sucessão de violação de direitos com repercussões na vida de 

seus filhos, e ambos seguem as mesmas normas e rotinas impostas pelo presídio. 

Contudo uma pesquisa desenvolvida com presidiárias puérperas reclusas revelou que a 

permanência dos bebês junto às mães se torna um fator importante não só para criança, como 

também para as mulheres. Pois a presença da criança amortece o choque da vivência no 

cárcere, fazendo com que as próprias mães não se sintam sozinhas (MATÃO et al., 2016). 

Este dado foi constatado no estudo de Soares, Cenci e Oliveira (2016), que descreveu 

que as mães encarceradas expressaram se sentirem sozinhas e abandonadas pelos familiares 

após encarceramento, e que a gestação e o nascimento do filho neste ambiente sanou a 

sensação de abandono e solidão, tornando-se um impulsionador para suas lutas por liberdade. 

Uma pesquisa de Huang, Atlas e Parvez (2012), sobre o significado da amamentação 

para mulheres grávidas encarceradas, revelou que a gestação e a amamentação no cárcere   

possibilitaram essa mulher a oportunidade de redefinir sua identidade materna, bem 

como identificou o fortalecimento do vínculo com seu filho, possibilitando um novo 

recomeço. 

As fragilidades encontradas na atenção à maternidade, vivenciadas em situação de 

prisão, têm um potencial negativo na vida de mães e crianças que se encontram privadas de 

liberdade. Os desfechos encontrados possibilitaram perceber que tais fragilidades 
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comprometem a manutenção saudável do vínculo entre o binômio mãe-filho (MATÃO et al., 

2016). 

 

2.4 PRINCIPAIS CUIDADOS ÀS CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO 

 

Durante toda a história da humanidade o cuidar sempre esteve presente, garantindo a 

manutenção da espécie. Na história sobre o cuidar, constata-se que era prestado inicialmente 

por religiosos, os cuidados eram de cunho caritativo, na tentativa de oferecer conforto, abrigo, 

alimento e salvação da alma dos enfermos e daqueles que os assistiam (WALDOW, 2007). 

Na Enfermagem, o cuidado teve seu início com Florence Nigthingale, propondo e 

demonstrando os efeitos dos cuidados aos pacientes através da modificação do ambiente 

favorecendo a promoção à saúde da população (NIGHTINGALE, 1989). 

Nesse sentido, Colliére (1999) descreve que os cuidados podem ser classificados em 

cuidados cotidianos – ou habituais – e cuidados de reparação. O primeiro representa um 

conjunto de atividades que garantem a continuidade da vida, são os cuidados com a 

alimentação, eliminações, higiene e contribuem para o desenvolvimento do ser, mantendo a 

imagem do corpo. E os cuidados de reparação estão associados a reparar aquilo que impede a 

continuidade da vida. 

O termo cuidado em inglês significa considerações, interesse, afeição, importar-se, 

proteger, gostar. Já, em português significa atenção, cautela, zelo, responsabilidade, 

preocupação. O verbo cuidar, especificamente, assume a conotação de imaginar, pensar, 

meditar, causar inquietação, empregar atenção (WALDOW, 2007). 

A concepção do cuidado humano é a base do processo de cuidar que é o 

desenvolvimento de ações, atitudes e comportamentos com base em conhecimento científico, 

experiência, intuição e pensamento crítico, realizadas com pacientes no sentido de promover, 

manter, recuperar sua dignidade e totalidade humana (WALDOW, 2007). 

Para Boff (1999), o cuidar é uma atitude, que abrange mais que um momento de 

atenção, zelo e desvelo. Este representa uma atitude de preocupação, responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro. 

No contexto prisional, o cuidar ganha uma visibilidade maior, pois a população 

privada de liberdade está sujeita a diversas situações que as expõe a fragilidades, e que 

necessitam de cuidados nesse ambiente insalubre. 

Quando abordamos o cuidado à criança durante o encarceramento materno, levamos 

em conta as fragilidades e especificidades desta criança. Pois, na infância o ser humano 
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necessita de cuidados integrais por parte dos seus cuidadores. Nesse sentido, a criança durante 

o encarceramento materno depende totalmente de sua mãe e está exposta a situações adversas 

que podem ocorrem nesse ambiente de confinação e violência. 

O MS e MJ, por intermédio das políticas públicas, preconizam os principais cuidados 

prestados à criança no contexto prisional que devem ser desenvolvidas pelas equipes de saúde 

da unidade de saúde prisional, destacam-se (BRASIL, 2018d; BISPO; SANTOS; 

CARVALHO, 2018; BAHIA, 2018c): 

• Assegurar o registro de nascimento de todas as crianças nascidas de mães privadas de 

liberdade, em até 15 dias após o nascimento; 

• Comunicar mensalmente à Defensoria Pública sobre a presença de todas as crianças 

abrigadas com suas mães nas unidades prisionais; 

• Comunicar imediatamente à Defensoria Pública quando o recém-nascido na unidade 

prisional tiver doença grave ou deficiência; 

• Cuidados com o coto umbilical; 

• Prevenção das dermatites de contato, infecções respiratórias e dermatológicas; 

• Promover um projeto em cada unidade prisional para fortalecimento do laço materno 

infantil e de estímulo ao desenvolvimento psicomotor, linguagem, afetivo e cognitivo 

das crianças que vivem com as mães intramuros; 

• Acompanhamento do crescimento, com avaliação e registro de peso, altura, vacinas, 

suplementação de ferro e vitamina A e vigilância do desenvolvimento infantil, por 

meio do acompanhamento dos marcos do desenvolvimento na Caderneta de Saúde da 

Criança; 

• Estímulo ao aleitamento materno até 2 anos ou mais, com o aleitamento materno 

exclusivo nos primeiros 6 meses (ação requer adequação do ambiente); 

• Orientação e disponibilização de suplementação de micronutrientes (ferro e vitamina 

A); 

• Desenvolvimento de atividades lúdicas com as crianças em unidades prisionais;  

• Desenvolvimento de ações de preparação da saída da criança do estabelecimento 

prisional e sensibilização dos responsáveis ou órgãos por seu acompanhamento social 

e familiar; 

• Realizar identificação do genitor e reconhecimento de paternidade (se houver interesse 

das partes envolvidas) de todas as mulheres que demonstrarem interesse; 
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• Mapear a situação dos filhos que se encontram em ambiente extramuros e viabilizar 

seu acesso à rede pública de ensino; 

• Assegurar local separado para visitação dos filhos, lactentes ou não, que se encontrem 

fora das unidades prisionais. Nos casos de filhos em idade escolar, assegurar visitação 

nos fins de semana para não prejudicar seu desenvolvimento escolar; 

• Pactuar parceria junto ao Poder Judiciário de cada município para que não se destitua 

o poder familiar por motivo de privação de liberdade; 

• Introduzir outros alimentos para todas das crianças abrigadas junto com a mãe acima 

de 6 meses, mesmo que ainda estejam sendo amamentadas; 

• Fortalecimento da convivência familiar e o vínculo afetivo de criança com seus pais 

privados de liberdade, evitando o rompimento do vínculo, situação de estresse e de 

violência; 

• Desenvolvimento de práticas que assegurem a efetivação do direito à convivência 

familiar, na forma prevista na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 

• Desenvolvimento de ações que permitam acesso e permanência das crianças que estão 

em ambientes intra e extramuros à rede pública de educação infantil; 

• Disponibilização de dias de visitação especial, diferentes dos dias de visita social, para 

os filhos e dependentes, crianças e adolescentes, sem limites de quantidade, com 

definição das atividades e do papel da equipe multidisciplinar; 

• Substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a critério do juiz, quando a pessoa 

for: gestante; imprescindível aos cuidados especiais de criança menor de 6 anos de 

idade ou com deficiência; mulher com filho de até 12 anos de idade; homem, caso seja 

o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade.  

Dentre os principais cuidados realizados em crianças menores de 1 ano, incluem: 

cuidados de higiene; cuidados com o coto umbilical; aleitamento materno exclusivo; 

suplementação de ferro; cuidados com o sono e repouso; imunização, acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento e cuidados com o brincar. 

 

2.4.1 Cuidados de Higiene 

 

Os cuidados higiênicos à criança são primordiais para a manutenção da integridade da 

pele, favorecendo a manutenção da saúde infantil. Bons hábitos de higiene são essenciais para 



43 

 

garantir uma criança saudável, evitando a propagação de doenças infecciosas e fortalecendo a 

sua saúde.  

Dentre os cuidados higiênicos destaca-se o banho. Esta é uma oportunidade para fazer 

uma higiene geral da criança, observar sua atividade motora e interagir com ela. Uma das 

considerações mais importantes na limpeza da pele é a preservação de seu manto ácido, que é 

formado a partir da camada córnea mais superior da epiderme, suor, gordura superficial, 

produtos metabólicos e substâncias externas. O recém-nascido tem um pH de 

aproximadamente 5, logo após o parto, e os efeitos bacteriostáticos deste pH são significativos 

(HALPERN, 2015).  

O banho da criança deve ser realizado com água morna e com o uso de sabão com pH 

apropriado para a pele do neonato(HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

De acordo com a OMS (2015), as condições ambientais favorecem a propagação das 

doenças na população infantil, portanto faz-se necessário a promoção de ambiente seguro e 

limpo para a manutenção da saúde infantil. 

Nesse sentido, Soares, Cenci e Oliveira (2016) realizaram uma pesquisa na 

penitenciária da região norte do Rio Grande do Sul e revelou a precariedade do cárcere, os 

problemas com a alimentação, higienização, celas superlotadas, pouca iluminação e 

ventilação, propiciando um ambiente inóspito para o convívio de uma criança nos primeiros 

meses de vida. 

Outros estudos realizados por Amaral e Bispo (2016) e Flores e Smeh (2018) 

revelaram que a infraestrutura prisional é um local insalubre que dificulta a realização dos 

cuidados de higiênicos na infância. 

 

2.4.2 Cuidados com o Coto Umbilical 

 

O cuidado com o coto umbilical é primordial para a prevenção de infecção na fase 

neonatal, período da vida entre o nascimento e os 28 primeiros dias de vida da criança 

(WONG, 2011). 

Estudo de Barbosa, Moreira e Ferreira (2017) evidenciou que os cuidados ao coto 

umbilical reduzem o risco infeccioso e morbimortalidade dos recém-nascidos, reduzindo as 

taxas de mortalidade infantil. 

O MS preconiza que a limpeza do coto umbilical seja realizada diversas vezes ao dia, 

após cada troca de fralda, utilizando o álcool a 70% (BRASIL, 2018d). 
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O uso do álcool a 70% é recomendado pela OMS e pelo MS devido sua ação 

bactericida, pela propriedade de desidratar o coto umbilical e favorecer a sua queda. A queda 

do coto ocorre, geralmente, nos primeiros 10 dias de vida da criança (BRASIL, 2018d). 

 

2.4.3 Aleitamento Materno Exclusivo 

 

O leite materno é o alimento primordial para o crescimento e desenvolvimento de uma 

criança, sendo também por meio da amamentação que se fortalece o vínculo entre mãe-filho. 

O aleitamento materno é a melhor opção de nutrição para o lactente até o primeiro ano de 

vida. 

A orientação do MS é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, sem oferta de 

água, chás ou quaisquer outros alimentos. O leite materno contém a quantidade de água 

suficiente para suprir as necessidades do bebê, mesmo em climas quentes e secos. A oferta de 

água e chás diminui o volume de leite materno ingerido, que é mais nutritivo, além de 

aumentar os riscos de doenças (BRASIL, 2018d). 

A mulher em privação de liberdade tem direito a amamentar seu filho na prisão. A 

amamentação no contexto prisional é respaldada pela legislação brasileira. Contudo, a 

realidade mostra incoerência em relação à infraestrutura que garanta a mulher amamentar seu 

filho no sistema prisional (BRASIL, 2009; BRASIL, 2014). 

Como destacado previamente, o direito de amamentar é assegurado pela CF, que 

determina que as presidiárias devam permanecer com seus filhos durante seis meses para 

amamentação. A LEP regulamenta sobre o ambiente prisional feminino, para que os mesmos 

sejam dotados de berçários, com o intuito de prover às detentas e seus filhos um local 

adequado para a prática da amamentação. O ECA estabelece que o poder público, instituições 

e empregadores propiciem condições favoráveis ao aleitamento materno, inclusive aos filhos 

de mães submetidas à medida privativa de liberdade (BRASIL, 2009; BRASIL, 1990; 

BRASIL, 1988). 

Estudo realizado por Guimarães et al. (2018), na Unidade Prisional Feminina situada 

em Recife-PE com 14 nutrizes, evidenciou que a infraestrutura prisional possui condições 

peculiares que interferem tanto na prática da amamentação como na assistência à lactante, o 

que leva a uma interação ineficiente entre mulheres e profissionais de saúde, dificultando, 

dessa forma, o alcance da meta do cuidado de enfermagem efetivo e da satisfação com a 

assistência prestada. 
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Corrobora com esses dados à pesquisa de Mariano e Silva (2018) que identificou a 

amamentação como um dos cuidados fundamentais que a mulher privada de liberdade pode 

oferecer ao filho. Ademais, considera o aleitamento materno uma experiência alentadora que 

propicia o bem estar infantil e materno em meio a um contexto de rupturas, conflitos e 

preocupações com suas perdas pessoais e a condição penal. 

Ressalta-se que são consideráveis os benefícios do aleitamento materno tanto para a 

criança quanto para a nutriz. Contudo, deve-se oferecer um ambiente adequado para a 

realização do cuidado da mãe para com o filho na prisão, não se tratando apenas da 

legitimidade dessas ações, mas assistindo a díade mãe-filho como sujeitos de direito referidos 

na CF, na LEP, bem como no ECA (BRASIL, 1988; BRASIL, 1999; BRASIL, 2009; BISPO 

et al., 2016; BAHIA, 2018 c). 

 

2.4.4 Suplementação de Ferro 

 

A prevenção da anemia em lactentes, por deficiência de ferro, deve ser planejada com 

a priorização da suplementação medicamentosa do nutriente, com ações de educação 

alimentar e fortificação de alimentos, com o controle de infecções e parasitoses, e com o 

acesso à água e esgoto sanitariamente adequados (BRASIL, 2012; BAHIA, 2018c).  

O MS preconiza as principais estratégias de prevenção da deficiência de ferro para os 

primeiros 6 meses de vida, dentre elas destacam-se: o aleitamento materno exclusivo até os 6 

meses de vida e a suplementação profilática de ferro para crianças prematuras ou com baixo 

peso ao nascimento (BRASIL, 2018d).  

Já, a partir dos 6 meses até 2 anos de idade, as principais estratégias são: alimentação 

complementar saudável e adequada em biodisponibilidade de ferro, suplementação de ferro 

profilática e fortificação dos alimentos para as crianças com micronutrientes em pó (BRASIL, 

2018d). O MS recomenda a suplementação de micronutrientes (ferro e vitamina A) para os 

lactentes que estão no ambiente prisional junto com suas mães (BRASIL, 2018d). 

 

2.4.5 Cuidados com o Sono e Repouso da Criança 

 

O sono e o repouso são necessidades biológicas vitais para o crescimento e 

desenvolvimento infantil. Os cuidados com a manutenção do sono e do repouso são 

preponderantes para a saúde da criança. Estabelecer uma rotina do sono é importante para a 

qualidade de vida infantil (HALPERN, 2015). 
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O sono da criança é constituído por períodos alternados de agitação (respiração rápida 

e irregular, agitação, choro breve, movimentos oculares) e de calma (respiração lenta e 

regular, poucos movimentos oculares). O estabelecimento da alternância dia/noite depende da 

maturidade do cérebro da criança e do ambiente – por exemplo, sons, temperatura, rotinas e 

ambiente familiar (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

A duração do sono diminui conforme o crescimento infantil. Nesse sentido, os recém-

nascidos dormem cerca de 16 horas por dia; a partir do terceiro a quarto mês, os lactentes 

dormem mais à noite e permanecem mais tempo acordados durante o dia. Uma criança com 1 

ano de idade dorme cerca de 6 a 8 horas por noite, com duas ou três interrupções breves. Já 

aos 5 anos de idade, a criança dorme cerca de 10 a 12 horas por noite (BRASIL, 2018). 

A criança que vivencia o início de sua vida junto com sua mãe na unidade prisional, 

sofre interferências desse ambiente na sua rotina de sono. No estudo de Ventura, Simas e 

Larouzé (2015), a unidade prisional é identificada como local insalubre; e as mulheres em 

privação de liberdade relataram que era difícil para a mãe estabelecer uma rotina de sono para 

a criança devido às especificidades do ambiente prisional, local barulhento, tenso, ambiente 

insalubre. 

 

2.4.6 Imunização Infantil 

 

Um dos maiores avanços da pediatria tem sido a diminuição das doenças 

infectocontagiosas por meio do amplo uso da imunização. A recomendação do calendário 

vacinal na primeira infância foi um fator preponderante para redução da morbimortalidade no 

primeiro ano de vida (OMS, 2015). 

Dentre as principais vacinas realizadas no primeiro ano de vida, destacam-se a BCG 

(Bacilo de Calmette e Gurein), Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), 

Vacina Oral Poliomielite (VOP), Rotavírus Humano, Meningocócica C, Pneumocócica, 

Influenza, Febre Amarela, Hepatite A e Tríplice Viral (BRASIL, 2017; BAHIA, 2011): 

• BCG: vacina em dose única, administrada logo após o nascimento, com peso superior 

a dois quilogramas. Disponibilizada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, para os não 

vacinados. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada e que não apresentem 

cicatriz vacinal após 6 meses de aplicação, devem revacinar apenas uma vez.  

• Hepatite B: é administrada uma dose ao nascer, o mais precoce possível, 

preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida. Completar o esquema de vacinação 
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contra Hepatite B com a vacina Pentavalente (vacina adsorvida difteria, tétano, 

pertússis, hepatite B [recombinante] e Haemophilus influenzae B [conjugada]).  

• Pentavalente/DTP: três doses, a partir dos 2 meses de idade, respeitando o intervalo 

mínimo de 30 a 60 dias entre elas. Dois reforços com a vacina DTP (difteria, tétano e 

pertússis), aos 15 meses e aos 4 anos de idade.  

• VIP/VOP: três doses, VIP aos 2 e 4 meses de idade e VOP aos 6 meses. Dois reforços 

com VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade.  

• Rotavírus Humano: duas doses (aos 2 e 4 meses de idade). A primeira dose pode ser 

administrada a partir de 1 mês e 15 dias até os 3 meses e 15 dias. A segunda dose pode 

ser administrada a partir de 3 meses e 15 dias até os 7 meses e 29 dias. Manter 

intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.  

• Meningocócica C: duas doses (aos 3 e 5 meses de idade), respeitando o intervalo 

mínimo de 30 a 60 dias entre elas. O reforço pode ser administrado entre 12 a 15 

meses, preferencialmente administrada aos 15 meses. Para as crianças que iniciam o 

esquema após os 5 meses de idade, considerar o intervalo mínimo entre as doses e o 

reforço com intervalo de 2 meses após a última dose. Crianças entre 12 e 23 meses de 

idade, sem comprovação vacinal: administrar dose única.  

• Pneumocócica 10 valente - Administrar duas doses aos 2 e 4 meses de idade, com 

intervalo mínimo de 30 até 60 dias entre as doses, em crianças menores de 1 ano de 

idade. Administrar um reforço preferencialmente aos 12 meses de idade, considerando 

o intervalo de 6 meses após o esquema básico, intervalo mínimo de 60 dias após a 

última dose, podendo ser administrado até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças 

entre 12 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, sem comprovação vacinal: 

administrar uma única dose. 

• Influenza: é administrado uma dose anual nas crianças, entre o sexto mês até os 5 anos 

de idade, durante a “Campanha Anual de Vacinação Contra a Gripe”, conforme 

calendário do MS.  

• Febre Amarela: uma dose, a partir dos 9 meses de idade, para residentes e viajantes 

(pelo menos 10 dias antes da viagem) em áreas com recomendação para a vacina. 

Recomenda-se uma dose a cada 10 anos. 

• Hepatite A: uma dose aos 12 meses, com idade máxima de 1 ano, 11 meses e 29 dias. 

• Esquema Vacinal Tríplice Viral/Tetra Viral: duas doses, sendo a primeira aos 12 

meses de idade (Tríplice Viral – sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda aos 15 
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meses (Tetra Viral, que corresponde à segunda dose da Tríplice Viral, adicionalmente 

à primeira dose da varicela). 

No contexto do cárcere, a equipe de saúde prisional deve assegurar que a criança, cuja 

mãe esteja em privação de liberdade, tenha seu calendário vacinal atualizado. Essa criança 

deve realizar a vacinação na UBS na área de abrangência do Conjunto Penal Feminino, sendo 

encaminhada junto com a sua mãe através de escolta policial (BRASIL, 2018; BAHIA, 2018). 

 

2.4.7 Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento 

 

O desenvolvimento infantil pode ser definido como um processo multidimensional e 

integral, que tem como efeito tornar a criança capaz de responder às suas necessidades e as do 

seu meio, considerando seu contexto de vida (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). Contudo, 

na situação que a criança já nasce no contexto do aprisionamento de sua mãe, faz-se 

necessário um olhar atencioso para essa criança. 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil constitui um dos 

pilares da saúde da criança, e há inúmeras evidências científicas que norteiam as diretrizes do 

cuidado da atenção integral da criança estabelecidas pelo MS para a promoção do crescimento 

e desenvolvimento infantil e para a prevenção de doenças na infância e também na idade 

adulta (BRASIL, 2018d; HALPERN, 2015). 

O calendário mínimo de consultas para assistência à criança contempla oito consultas 

no primeiro ano de vida: mensal até o sexto mês e trimestral do sexto ao 12º mês. A equipe de 

saúde deve acolher a criança sempre que apresentar intercorrência e necessitar de atendimento 

independentemente do calendário previsto de puericultura e vacinação. O melhor método de 

acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico dos dados antropométricos: 

peso (P), comprimento (C) e perímetro cefálico (PC) da criança na Carteira de Saúde da 

Criança, onde encontram-se as curvas da OMS (BRASIL, 2019).  

O desenvolvimento depende da maturação (mielinização) do sistema nervoso. A 

aprendizagem neuropsicomotora se estabelecerá, principalmente, ao longo da infância, 

podendo sofrer a influência de fatores nutricionais, genéticos e ambientais. Se houver 

dificuldade de aquisição de determinada habilidade, os pais ou cuidador deverão ser 

orientados quanto à necessidade de estimulação; na persistência e evolução progressiva do 

déficit de desenvolvimento, a criança deverá ser encaminhada à referência de risco, quando 

necessário (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).  
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Com relação ao desenvolvimento infantil diversos autores da literatura (DEJO, 2009; 

HOCKENBERRY; WILSON, 2011; MARCONDES, 2011; HALPERN, 2015; LINHARES; 

BITTENCOURT, 2016) descrevem que: 

 

• Até o final do 3º mês de vida: o lactente sorri, sustenta a cabeça, descobre as mãos e 

brinca com elas, gosta de levá-las à boca, fixa e acompanha com os olhos o objeto que 

lhe interessa e direciona a cabeça para o som.  

• Dos 3 aos 6 meses: a criança busca objetos com as mãos e tenta segurá-los, leva-os à 

boca, passa-os de uma mão à outra. Vira-se sozinho, rola na cama, senta com apoio. 

Descobre os pés, brinca com eles e leva-os à boca. Acompanha os objetos com os 

olhos e localiza o som. Este período assinala o início da fase cortical do 

desenvolvimento, ausência de memória dos reflexos primários, com mudança 

significativa do tônus muscular. A criança sente prazer em emitir e ouvir seu próprio 

som; 

• Dos 6 aos 9 meses: a criança senta sem apoio, usa os braços e as mãos para se 

equilibrar. Expressa suas emoções. Reconhece o rosto da mãe entre os demais e pode 

reagir à sua ausência com angústia. Gosta de ficar com quem conhece e pode estranhar 

as pessoas; 

• Dos 9 aos 12 meses: Balbucia monossílabos e se inibe com a palavra “não”. Levanta-

se e consegue ficar de pé com apoio, posteriormente, já fica em pé sozinho. Pode 

engatinhar e tentar dar os primeiros passos. Acompanha os objetos com os olhos em 

qualquer postura. Localiza o som, em qualquer direção. Adquire desde os 9 meses a 

preensão tipo pinça: segura objetos com os 3 dedos, usando polegar.  

• Dos 12 aos 36 meses: As experiências sociais adquiridas, controle dos esfíncteres, 

andar e falar propiciam maior autonomia a criança. Respostas negativas à idade 

apropriada sugerem atraso no desenvolvimento e a criança deve ser avaliada 

cuidadosamente, considerando a variação da normalidade e no caso de criança 

prematura, valorizar a idade gestacional corrigida (IGc) de 40 semanas.  

Diante destas premissas sobre crescimento e desenvolvimento infantil, é um desafio 

analisar os impactos do cárcere materno no crescimento e desenvolvimento da criança, pois o 

contexto que ela está inserida tem repercussões diretas nesses processos (FLORES; SMEH, 

2018). 
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Pesquisa realizada por Turney (2014) analisou o encarceramento dos pais e sua 

influência no desenvolvimento infantil, evidenciando que essas crianças fazem parte de uma 

população vulnerável e que desencadeiam alteração de comportamento, déficit de atenção, 

hiperatividade, atrasos no desenvolvimento infantil com ênfase na fala e linguagem. 

Corrobora com esses achados a pesquisa de Goshin (2015) que evidenciou a situação 

de invisibilidade dessas crianças diante das ações do Estado e as complicações diretas do 

encarceramento materno no crescimento e desenvolvimento infantil. 

A pesquisa de Azambuja (2013) que analisou os filhos de mães que cumprem pena 

privativa de liberdade sinalizou para a urgência na implantação das medidas que visam 

garantir a proteção integral dessas crianças. 

O espaço físico da prisão tem impactos no crescimento e desenvolvimento infantil nos 

diversos aspectos, tais como motor, cognitivo, social e afetivo. Pois a estrutura do cárcere 

limita a exploração do ambiente necessário para as aquisições infantis e desenvolvimento 

motor e cognitivo. A privação de estímulos imposta à criança durante a prisão materna traz 

marcas futuras. A criança nesse contexto também é privada do contato social, da interação 

com outras crianças, da formação de laços afetivos com os demais membros da família, e isso 

acarreta em fortes implicações sociais e afetivas (KUTUK et al., 2018). 

 

2.4.8 Cuidados com o Brincar 

 

É pelo brincar que a criança desenvolve seus componentes sensoriais, cognitivos, 

motores, sua interação com o ambiente e suas relações sociais. O brincar e as brincadeiras 

com o próprio corpo, com o outro ou com objetos proporciona à criança desenvolvimento de 

todas as suas habilidades.  

Brincando ela tem oportunidade de exercitar suas funções, experimentar desafios, 

investigar e conhecer o mundo de forma espontânea e natural. Ela expressa sentimentos, 

fantasias e, assim, facilita o desenvolvimento da relação com as outras pessoas (HALPERN, 

2015). 

O melhor brinquedo é aquele que estimula a criança na sua ação, imaginação e 

aprendizagem. De acordo com a idade, o brinquedo deve ser oferecido de forma correta 

(BRITO et al., 2009; HOCKENBERRY; WILSON, 2015): 

• 0 a 4 meses: Nesta idade devem ser utilizados brinquedos com efeitos sonoros como 

móbiles e chocalhos, como também brinquedos macios e coloridos, para que o bebê o 

alcance espontaneamente e observe o seu deslocamento;  



51 

 

• a 8 meses: Neste período podem ser inseridos brinquedos com os quais o bebê possa 

brincar e levar à boca. Também podem ser incluídos objetos que batam um contra o 

outro. Nesta idade, o bebê costuma arremessar os brinquedos, acompanhar o seu 

movimento e, em seguida, ir em busca para alcançá-los; 

• 8 a 12 meses: Nesta fase a criança já domina seu corpo no espaço de forma que 

consegue sentar sozinha, engatinhar e inicia a tentativa de ficar em pé ou andar. Ela já 

sinaliza com a mão um “tchau”, solta beijos e vai em busca de objetos. Com essa 

idade, podem ser realizadas atividades de imitar, de alcance, brincadeiras de esconde-

esconde e atividades que envolvam pinça, bater e empilhar cubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPOS DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa de natureza descritiva, exploratória e 

analítica. Nos estudos qualitativos, o fenômeno é percebido dentro do seu contexto, sendo, 

portanto, coerente, lógico e consistente. Nesta investigação, o pesquisador percebe que muitas 
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informações sobre a vida dos povos não podem ser quantificadas e precisam ser interpretada 

de forma mais ampla (GIL, 2010). 

De acordo com Minayo (2013), a pesquisa qualitativa responde às questões muito 

particulares. Esta revela a realidade que não pode ser quantificada. Ou seja, trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças e valores; o que corresponde a um 

espaço profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que não podem ser 

quantificados. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

A característica mais significativa deste tipo de investigação está na utilização das técnicas 

para a coleta de dados, como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2010).  

A pesquisa exploratória proporciona maior conhecimento do problema, tornando-o 

mais explícito e aprimorando ideias ou a descoberta de intuições. O planejamento é flexível, 

de modo que possibilite a consideração dos vários aspectos relativos ao tema estudado. Esses 

estudos envolvem levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado (SANTOS, 2000).  

A análise qualitativa se inspirou, em partes, na etnografia (GEERTZ, 2008). Este tipo 

de abordagem em pesquisa tem o objetivo de entender uma cultura. Portanto, a etnografia 

possibilitará a compreensão das relações socioculturais, dos comportamentos, ritos, técnicas, 

saberes e práticas das sociedades (GEERTZ, 2008).  

A etnografia é um antigo método de pesquisa, utilizado por antropólogos desde o 

início do século XX, a partir do trabalho pioneiro de Franz Boas Malinowski e Margaret 

Mead. Conforme Rosa, Lucena e Crosseti (2003), a etnografia é descrita como um relato 

completo e sistemático da forma como pessoas de diferentes culturas vivem em seu ambiente 

natural e familiar, com referência nas suas crenças, valores e modos de vida. Além dos 

estudiosos Malinowski e Mead, a etnografia também conta com a teoria desenvolvida por 

Geertz, com seu método interpretativo das culturas. 

De acordo com Clifford Geertz (2008), na etnografia o ser social constrói e, muitas 

vezes, mantém em seu modus vivendi, seus costumes, tradições e crenças, de modo a 

perpetuá-los a cada geração. 

A etnografia tem sido utilizada em vários estudos internacionais (CLEMMER, 1937; 

SYKES, 1998; GOSHIN et al., 2017) e nacionais (BASTOS, 2010; MOORE, 2015; PERUSO 

et al., 2017), descrevendo a situação de presidiários, o que demonstra a pertinência desta 
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metodologia na apreensão do cotidiano, valores e culturas desenvolvidos dentro do sistema 

prisional. 

Em relação aos estudos internacionais, o primeiro estudo etnográfico foi realizado na 

prisão de Nova York, por Clemmer, e revelou a existência de uma cultura prisional e que esta 

corresponde ao modo de vida que caracterizam os presos tais como costumes, crenças, 

valores, conjuntos de conhecimentos, moral e lei (CLEMMER, 1937). 

Corroborando com este estudo, Sykes desenvolveu em 1953 uma pesquisa na prisão de 

segurança máxima do estado de New Jersey, nos Estados Unidos. O estudo revelou a 

sociedade dos cativos, a relação dos presidiários com fatores externos ao cárcere, como a 

pobreza e más condições de vida. Evidenciou também as dores do aprisionamento, os 

sentimentos evidenciados pelos prisioneiros e explicou o desenvolvimento de papéis dentro 

da realidade carcerária. Demonstrando que as privações oriundas do encarceramento levam o 

preso ao desenvolvimento de novas relações sociais e de uma subcultura carcerária necessária 

para a sobrevivência dos prisioneiros (SYKES, 1998). 

Outra pesquisa desenvolvida na prisão feminina de Nova York revelou um número 

crescente de mulheres no sistema prisional dos Estados Unidos. Em vários países do mundo, 

mulheres grávidas e mães com filhos menores compõem uma grande proporção dessa 

população. O aumento das taxas de encarceramento devido ao tráfico de droga impactou esta 

população altamente vulnerável, revelando as condições insalubres que as mães vivenciam a 

maternidade (GOSHIN et al., 2017).  

No contexto brasileiro, estudo analisou os atores do microcosmo Presídio Regional de 

Santa Maria (PRSM), através do acompanhamento in loco das aulas ministradas na escola 

Julieta Ballestro, localizada no interior do PRSM. Revelou que é necessário compreender por 

meio do conceito semiótico de cultura (considera a cultura como as teias de significado às 

quais o homem está amarrado) e descreveu como se dá a aceitação do tratamento dado ao 

encarcerado tanto pela sociedade em geral como pelo próprio recluso (BASTOS; BASTOS, 

2010). 

Em relação a maternidade na prisão, um estudo antropológico realizado no complexo 

penitenciário em Salvador, no período de 2010 a 2011, revelou o “desaparecimento” de uma 

criança pequena, filho de uma prisioneira afro-brasileira em prisão preventiva. Revelando a 

história de vida de uma mulher pobre e marginalizada e a compreensão de como as mulheres 

criminalizadas cuidam de seus filhos (MOORE, 2015). 

Outra pesquisa etnográfica sobre a maternidade no interior de presídios femininos 

descreveu, por meio de narrativas biográficas das mulheres, que a maternidade e suas 
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vicissitudes devem ser tratadas como relações construídas contextual e historicamente e 

respeitadas, como no caso do presídio, pelos Estados e suas políticas públicas (PERUSO et 

al., 2017). 

 

3.2 CAMPO DO ESTUDO 

 

O estado da Bahia possui oito unidades penais que recebem mulheres em privação de 

liberdade em regime fechado, são estes: Conjunto Penal Feminino, Conjunto Penal de Feira 

de Santana, Conjunto Penal de Jequié, Conjunto Penal Adv. Nilton Gonçalves - em Vitória da 

Conquista, Conjunto Penal de Paulo Afonso, Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, Conjunto 

Penal de Juazeiro, Conjunto Penal de Itabuna, e um hospital de custódia e tratamento - onde 

são encaminhadas as mulheres que cumprem medida de segurança.  

Entretanto, apenas duas, dessas unidades prisionais possuem Unidade Materno 

Infantil, para que puérperas em privação de liberdade possam conviver com seus filhos 

durante os primeiros 6 meses de vida.  

Diante disso, os campos de estudo selecionados para a presente pesquisa foram: o 

Conjunto Penal Feminino de Salvador e a Unidade Feminina do Conjunto Penal de Feira de 

Santana.  

 

3.2.1 Conjunto Penal Feminino 

 

Inaugurada em 08 de março de 1990, a Penitenciária Feminina de Salvador, como 

Unidade do Complexo Penitenciário de Salvador, localiza-se no bairro da Mata Escura. No 

ano de 2005, passou a se chamar Conjunto Penal Feminino, devido ao crescimento da 

população carcerária. Uma vez que houve a necessidade de custodiar no mesmo espaço 

internas em vários regimes diferentes - fechado, semiaberto e aberto; além das mulheres 

processadas que estão aguardando julgamento (BAHIA, 2019; D’EÇA, 2010a). 

O Conjunto Penal Feminino tem a capacidade de abrigar até 130 mulheres em 

privação de liberdade. Em 29 de abril de 2020, a unidade prisional possuía 69 internas, sendo 

que 34 cumpriam pena em regime fechado, trinta e três eram presas provisórias e duas 

cumpriam pena em regime semiaberto. O número reduzido de mulheres no Conjunto Penal 

neste período, foi devido à pandemia do COVID-19 e a implementação do distanciamento 

social para a prevenção do contágio do coronavírus no sistema prisional.  
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O horário de funcionamento da parte administrativa é das 08 às 17 horas. O cadastro 

de visitantes é realizado às terças-feiras, no período da manhã, das 08 às 11 horas e 30 

minutos, e, no período da tarde, das 13 às 15 horas e 30 minutos. As internas podem receber 

visita dos familiares às quartas e sextas-feiras, das 08 horas e 30 minutos às 12 horas, e a 

tarde, das 13 às 15 horas. O sábado é destinado à visita dos filhos das internas, das 08 às 13 

horas (BAHIA, 2020). 

O berçário foi construído e inaugurado em 2016, porém a unidade nunca foi utilizada 

efetivamente, por falta de planejamento estrutural. O ambiente não possui banheiro para as 

internas, apenas pia para os cuidados de higiene dos bebês, bem como não possui espaço que 

caiba camas para mães. Ou seja, não foi planejado, nem construído como uma Unidade de 

Alojamento Conjunto, e não pode ser utilizado como berçário, uma vez que acarretaria maior 

demanda de funcionários Atualmente o espaço funciona como depósito de materiais da 

unidade prisional. 

 

Figura 1 - Conjunto Penal Feminino de Salvador, BA. 2018. 

 

Fonte: Acervo próprio da autora. 

3.2.2 Conjunto Penal Feminino de Feira de Santana 

 

O conjunto Penal de Feira de Santana, localizado na rua Senador Quintino, S/Nº, no 

bairro do Aviário. Foi inaugurado no dia 12 de fevereiro de 1982, contando com um pavilhão 

com capacidade para 46 presos, distribuídos em 10 celas. Em 1988, uma vez concluída a 

ampliação, o Conjunto Penal de Feira de Santana passou a contemplar uma estrutura capaz de 

abrigar 352 internos em um total de oito pavilhões, sendo um deles, exclusivamente, para as 

mulheres privadas de liberdade (uma inovação no sistema penitenciário local). Destina-se ao 
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recolhimento de presos de ambos os sexos, condenados ao cumprimento de pena em regimes 

fechado e semiaberto, e, excepcionalmente, de presos provisórios das Comarcas relacionadas 

no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 03/2016 (BAHIA, 2019b). 

O berçário da unidade feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana foi inaugurado 

em 2017, e possui capacidade para abrigar quatro mães e seus filhos. A unidade possui 

banheiro para as mães, pia para realização dos cuidados de higiene dos bebês, além de camas 

e berços. A construção do espaço recebeu a ajuda da Pastoral do Cárcere, que também doou 

kits de enxoval para os bebês. O espaço encontra-se em funcionamento e acolhe as mães 

sentenciadas que não estão incluídas nas especificidades de prisão domiciliar. 

 

Figura 2 - Conjunto Penal de Feira de Santana, BA. 2018. 

 

Fonte: Acervo próprio da autora. 

 

3.3 APROXIMAÇÃO COM O LÓCUS DA PESQUISA E DIFICULDADES 

ECONTRADAS NO CONTEXTO PRISIONAL DA BAHIA 

 

O universo prisional é um campo complexo para o pesquisador desenvolver estudos 

referentes às condições de parturição e cuidados infantis, isto porque geralmente é 

inimaginável conceber a chegada de uma criança ao mundo em um ambiente tão hostil quanto 

a prisão. Entretanto, descrever as condições de nascimento dessas crianças, bem como os 

cuidados prestados nos primeiros meses, pode ampliar nossa visão de mundo e contribuir para 

o planejamento de uma assistência humanizada à população infantil privada de liberdade. 

Para melhor compreensão do ambiente prisional, faz-se necessário descrever as fases 

do trabalho de campo e as barreiras enfrentadas para a realização da pesquisa. 
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3.3.1 A Burocracia e os Trâmites Institucionais 

 

Antes de submeter o projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), foi necessário 

apresentá-lo aos diretores da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização 

(SEAP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Após a autorização da SEAP e liberação 

da carta de anuência, o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e encaminhado para o CEP 

da Escola de Enfermagem da UFBA (EEUFBA). 

Após aprovação do projeto pelo CEP, foi necessário retornar a SEAP para conseguir 

os ofícios de permissão de entrada nas Unidades em estudo, o que demandou diversas idas e 

vindas da pesquisadora ao CAB. 

De posse dos ofícios, foi agendada as visitas às unidades prisionais. Ressalta-se que já 

possuía uma aproximação inicial com o Conjunto Penal Feminino de Salvador, devido às 

oficinas de educação e saúde que realizava no presídio feminino, desde 2016. Porém, retornei 

para essa unidade em 2018 com um novo olhar, como pesquisadora tentando compreender 

como esse ambiente de vulnerabilidade, destinado para o confinamento de mulheres, pode 

influenciar na prestação dos cuidados a seus filhos. 

 

3.3.2 Agentes de Segurança da Portaria e Guarita 

 

A segunda barreira vencida na pesquisa foi o contato com os agentes de segurança da 

portaria na guarita inicial, que dá acesso às unidades prisionais. O Conjunto Penal Feminino 

faz parte do Complexo Prisional de Salvador, localizado em um bairro da periferia da Cidade 

de Salvador, BA. Neste Complexo Penitenciário, a guarita inicial é a mesma para todas as 

demais unidades prisionais - Penitenciária Lemos de Brito, Presídio de Salvador, Cadeia 

Pública, Centro de Observação Penal, Central Médica e Unidade Disciplinar. Em decorrência 

da vigilância intensa, espera-se cerca de uma hora, entre a chegada na portaria principal, a 

checagem dos documentos e a liberação da entrada. 

Figura 3 – Complexo Penitenciário de Salvador, BA. 2018. 
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Fonte: Acervo próprio da autora. 

 

Após a entrada no Complexo Penitenciário, era permitida a utilização de veículo até o 

Conjunto Penal Feminino. Ali são entregues a chave do carro, documentos e os materiais que 

serão utilizados na pesquisa, tais como gravador, caneta e formulário para entrevista. Caso 

fosse necessário ter acesso às internas, a pesquisadora era encaminhada para a sala da revista, 

local onde a agente penitenciária passava um detector de metal por cima da roupa. Somente 

após esta revista detalhada, a pesquisadora era liberada para adentrar a parte interna do 

Conjunto Penal Feminino. Neste contexto, entre a chegada ao Conjunto Penitenciário e a 

entrada no Conjunto Pena feminino, gasta-se, em média, uma hora.  

O acesso ao Conjunto penal de Feira de Santana era mais difícil, pois a unidade não 

permite o acesso de veículo próprio, sendo necessária uma longa caminhada até a guarita 

principal. Comumente encontrava dezenas de mulheres que aguardavam na fila, sob o sol e 

chuva, para providenciar carteiras de visitantes que lhes permitissem adentrar o recinto. A 

mim, enquanto pesquisadora, só era solicitado o ofício de permissão de entrada, o que gerava 

mal estar entre as mulheres que aguardavam na fila, considerando que meu tempo de espera 

era mais curto (cerca de 20 a 30 minutos).  

Neste sentido, o impacto da chegada inicial e os trâmites com os agentes de segurança 

da portaria, por muitas vezes, se tornaram uma barreira que dificultou o início da pesquisa no 

contexto prisional. 

 

3.3.3 Portões de Ferro e Cadeados do Presídio 

 

Após a sala da revista, as pessoas são encaminhadas para a parte interna do presídio e 

passam pelo primeiro portão, que em seguida é fechado com cadeado.  

A primeira vez que entrei no conjunto penal, o som forte da batida do portão despertou 

em mim a sensação real de reclusão em um lugar de alta periculosidade, e todas as 
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recordações dos noticiários sobre rebeliões me vieram à mente, deixando-me imobilizada. 

Somente depois de alguns instantes, com as sensações de medo e pavor sob controle, consegui 

me mover à procura das mulheres encarceradas. 

Toda vez que realizo uma atividade de ensino, pesquisa ou extensão na unidade 

prisional fico dias com o som dos cadeados soando em meus ouvidos. Isso trouxe um impacto 

psíquico e gerou sofrimento e angústias iniciais durante a coleta de dados. Fiquei imaginando 

como esse som também pode impactar as crianças que iniciam a sua vida no presídio, já que a 

audição é um dos sentidos já aprimorados desde a vida intrauterina. 

 

3.3.4 Agentes Penitenciários 

 

A quarta barreira é o contato constante com os agentes penitenciários. Esses 

profissionais vivem em constante tensão, geralmente são rudes e carecem de lhaneza, de trato 

para com as pessoas de forma geral. Extrapolam do poder que o cargo lhes confere neste 

microespaço social, contribuindo para aumentar as sensações de medo e apreensão no 

ambiente.  

Ao longo de 10 meses (de novembro de 2018 a julho de 2019), ao vivenciar a rotina 

do presídio feminino, para o desenvolvimento da pesquisa, tive a oportunidade de presenciar 

diversas situações constrangedoras, causadas pelos agentes penitenciários, como por exemplo: 

o extravio do ofício de permissão de entrada pelo guarda penitenciário; ou a não permissão da 

entrada de gravador, mesmo com documento oficial que permitia a utilização do dispositivo. 

 

3.3.5 Dinâmica do Presídio 

 

A quinta barreira foi a própria dinâmica do presídio, devido às normas, sanções e 

rotinas. A rotina do conjunto penal é algo que dificulta a realização da pesquisa científica, 

pois a unidade prisional é marcada por uma intensa agitação para abertura das celas, abertura 

do portão do pátio para o banho de sol das internas e pelo fechamento das celas no fim do dia. 

 

3.3.6 Contato com as Mulheres em Privação de Liberdade 

 

No contexto do Conjunto Prisional Feminino de Salvador, eu já possuía vínculo com a 

instituição e muitas das mulheres em privação de liberdade já tinham participado das oficinas 

que são realizadas mensalmente. Esta relação prévia facilitou a formação de vínculo de 
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confiança, tão importante para o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa. Já, na Unidade 

prisional Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana, a aproximação foi construída 

através das minhas idas ao campo de pesquisa até a realização das entrevistas. 

 

3.4 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Participaram do estudo seis mães que vivenciaram a maternidade em privação de 

liberdade, no Conjunto Penal Feminino, em Salvador, e na Unidade Feminina do Conjunto 

Penal de Feira de Santana; 15 profissionais de saúde (médico, enfermeiro, assistente social, 

psicólogo, nutricionista e técnico de enfermagem) ligados diretamente com o processo do 

cuidar de mães e seus filhos na prisão; e, nove agentes penitenciárias. Assim, totalizando 30 

participantes. 

Inicialmente, não se delimitou o número de entrevistadas, partindo do pressuposto que 

as entrevistas seriam realizadas até a saturação dos dados, ou seja, o momento em que as 

informações obtidas começam a se repetir (MINAYO, 2013). 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: mães que vivenciaram a maternidade em 

privação de liberdade e estivessem cumprindo pena em regime fechado; agentes 

penitenciários e profissionais de saúde que compõe o quadro de funcionários da instituição e 

estivessem de plantão no momento da entrevista.  

Já os critérios de exclusão incluíram: mães em privação de liberdade que estavam no 

regime semiaberto, ou que apresentaram alterações cognitivas. E agentes penitenciárias e 

profissionais de saúde que não fizessem parte do quadro de funcionários da instituição e não 

estavam na instituição penal nas datas agendadas para as entrevistas. 

Não participou da pesquisa o odontólogo que faz parte da equipe de saúde do sistema 

prisional, pois este profissional não presta cuidado à criança na prisão. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

O estudo obedeceu às diretrizes e normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, da 

Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012) e as normas e diretrizes da Resolução nº 510/2016 

(BRASIL, 2016), que regula a pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais.  

Dessa forma, a fim de atender às exigências éticas e científicas fundamentais da 

Resolução nº466 e da Resolução nº 510, esta pesquisa foi submetida ao CEP da EEUFBA, e 
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aprovada sob o parecer nº 2.876.907, Certificado de Apreciação para Certificação Ética - 

CAAE nº 96336318.5.0000.5531.  

Ressalta-se que a SEAP, secretaria que regulamenta as unidades prisionais do estado, 

emitiu a carta de anuência (ANEXO II).  

Em posse da aprovação pelo CEP, a pesquisadora se aproximou dos campos e dos 

participantes, de forma delicada e respeitosa, para convidá-los a participar, dando-lhes todas 

as informações fundamentais e esclarecimentos sobre a pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios e danos previstos, formalizando tudo por meio do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). 

Durante a pesquisa, foi preservada a autonomia, beneficência, não maleficência, 

justiça e equidade dos participantes. Foram mantidos o respeito e o anonimato das 

participantes, não havendo qualquer associação entre os dados obtidos e o seu nome.  

Para garantir o anonimato e omitir os nomes verdadeiros dos entrevistados, estes 

foram identificados pelas iniciais (M) para mães em privação de liberdade, (PS) para 

profissionais de Saúde e (AP) para agente penitenciária, seguidos de sequência numérica em 

algarismos arábicos. 

Às pessoas que aceitaram participar desta pesquisa foi assegurado o direito de desistir 

de sua participação, a qualquer momento, sem nenhum ônus, por meio do contato com 

quaisquer das pesquisadoras, por telefone ou e-mail disponibilizado previamente no TCLE.  

Como riscos, este estudo apresentou a possibilidade de oferecer às participantes algum 

grau de constrangimento relacionado aos dados fornecidos, bem como a possibilidade de 

vazamento das informações ofertadas. Contudo, todas as medidas possíveis foram adotadas 

para que estes riscos não viessem a se concretizar. Ademais, asseguramos a confiabilidade, o 

anonimato e a privacidade das informações coletadas, de forma que os dados obtidos não 

pudessem ser associados à sua pessoa no momento da leitura do trabalho, visto que foram 

atribuídos codinomes aos envolvidos. 

Quanto aos formulários de coleta de dados e os TCLE, estes encontram-se 

armazenados na sala 413 da EEUFBA, onde serão armazenados por um período de cinco 

anos, sob a responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Climene Laura de Camargo. Passado este período, 

os dados serão arquivados no banco de dados do Grupo Crescer. 

Os benefícios desta pesquisa incluíram as possibilidades de reconhecer como é 

prestado o cuidado às crianças no ambiente prisional quer seja pela mãe, pelos profissionais 

de saúde e pelos agentes prisionais, além de compreender os fatores que interferem na 

realização deste cuidado às crianças. 
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3.6 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada após aprovação do CEP, no período de setembro de 

2018 a julho de 2019. Inicialmente foi contactada a Diretoria da SEAP, localizada no CAB, 

para apresentação do projeto de pesquisa. 

No segundo momento foi contactada a Direção do Conjunto Penal Feminino na cidade 

de Salvador e da Unidade Feminina de Feira de Santana para entrega dos os ofícios expedidos 

pela SEAP- BA para a realização do projeto.  

Em setembro de 2018 foi realizada a aproximação com o campo da pesquisa, com as 

rotinas do ambiente carcerário, suas normas e regulamentos de conduta, bem como registros 

no diário de campo. 

Nesta pesquisa foram utilizadas algumas técnicas de coleta de dados, descritas a 

seguir. 

 

3.6.1 Pesquisa Documental 

 

Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2018 foram realizados levantamentos 

do número de mães e filhos, de profissionais de saúde e de agentes penitenciário que atuavam 

nestas unidades prisionais. Posteriormente, foi realizada uma investigação nos prontuários e 

registros sobre informações clínicas das crianças e dados obstétricos e judiciais das mães que 

estiveram em privação de liberdade nos anos de 2017 e 2018.  

Os dados foram coletados por meio de um formulário (Apêndice A) construído em 

consonância com os Manuais de Atenção à Saúde do Recém-Nascido e de Atenção ao Pré-

natal e Parto do MS, e com a Política Nacional de Atenção à Pessoa em Privação de 

Liberdade. 

 

3.6.2 Observação Direta Descritiva 

 

Foi realizada por meio do contato direto da pesquisadora com o fenômeno observado 

para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos 

(MINAYO, 2013). 

Alguns procedimentos foram considerados na realização da observação, como o 

planejamento prévio, onde o roteiro foi seguido de acordo com o objeto e o objetivo da 
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pesquisa e os dados observados foram registrados no diário de campo (RODRIGUES, 2006). 

Segundo Gil (2010), observar não é simplesmente olhar, mas destacar de um conjunto algo 

específico. O roteiro de observação utilizado está descrito no Apêndice B. 

A observação utilizada nesta pesquisa, com o intuito de observar os cuidados 

prestados à criança de 0 a 6 meses no cárcere, atentou para os seguintes aspectos:  

• Espaço prisional, a unidade de berçário e a cela;  

• Rotinas da Unidade Prisional Feminina; 

• As relações estabelecidas dentro da unidade prisional. 

Além destes aspectos previamente estabelecidos, outros apareceram espontaneamente, 

durante a pesquisa e foram registrados no Diário de Campo. 

 

3.6.3 Diário de Campo 

 

O Diário de Campo foi utilizado como instrumento de registro para assegurar a 

precisão dos dados coletados por meio da observação. Nele foram registradas as ocorrências e 

diálogos estabelecidos entre o pesquisador e os sujeitos entrevistados, bem como registro 

mais amplos que englobam a descrição dos eventos observados (MINAYO, 2013). 

Neste estudo, o Diário de Campo foi elaborado a partir das idas da pesquisadora ao 

Conjunto Penal Feminino em Salvador e ao Conjunto Penal de Feira de Santana e da 

observação realizada durante a permanência da pesquisadora nos campos. A elaboração do 

Diário de Campo aconteceu espontaneamente, com registros informais, sem rigor teórico, a 

partir de anotações pertinentes ao objeto de estudo. 

 

3.6.4 Entrevista semiestruturada 

 

Nos meses de janeiro à julho de 2019 foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com as mães em privação de liberdade que vivenciaram a maternidade no Conjunto Penal 

Feminino de Salvador e na Unidade Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana, com as 

agente penitenciárias e os profissionais de saúde (enfermeira, médico, assistente social, 

psicólogo, nutricionista e técnico de enfermagem), ligados diretamente com o processo do 

cuidar de mães e filhos na prisão. 
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A entrevista é uma técnica utilizada pelo pesquisador para obter informações a partir 

de uma conversa orientada com o entrevistado e deve atender um objetivo predeterminado 

(RODRIGUES, 2006). 

Neste estudo optou-se pela entrevista semiestruturada por permitir uma maior 

interação entre pesquisador e participantes do estudo, além de possibilitar a percepção de 

sentimentos, emoções e valores. 

A entrevista semiestruturada foi realizada por meio de um roteiro, no qual o 

entrevistado discorre sobre o tema sem precisar se prender em respostas prontas, as quais 

ocultam a subjetividade das respostas, não fugindo, assim, da intenção principal da entrevista 

(MINAYO, 2013). 

As entrevistas foram realizadas individualmente, em diversos espaços das unidades 

prisionais, gravadas por um gravador de voz digital (com consentimento prévio dos 

participantes) e tiveram duração média de 30 minutos. Posteriormente, as entrevistas 

passaram pelo processo de transcrição, sendo esta etapa realizada por três bolsistas do Grupo 

Crescer, visto que houve um grande volume de dados. Contudo, todas as transcrições foram 

revisadas pela pesquisadora. Após transcritas, as entrevistas foram codificadas com a letras 

para caracterização do participante, e, em seguida, do número relativo à ordem em que foram 

realizadas, de forma a manter o anonimato dos entrevistados. 

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que consiste em 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que visam procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens; a fim de obter indicadores quantitativos 

ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições que 

produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens (BARDIN, 2011). 

Dentre as técnicas de análise de conteúdo, foi utilizada a análise temática por propiciar 

maior ênfase às questões qualitativas em saúde. Segundo Bardin (2011, p. 85), “o tema é uma 

unidade de significado complexa e sua validação não é de ordem linguística”.  

A análise dos dados qualitativos ocorreu em três fases: 

1) Pré-Análise 

De acordo com Bardin (2011), a pré-análise consiste na fase de organização 

propriamente dita. Nesta primeira etapa, foram escolhidos os documentos a serem analisados 

e retomadas as hipóteses e os objetivos iniciais da pesquisa. Na fase de pré-análise, 
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inicialmente, realizamos várias leituras do material das entrevistas, tentando angariar 

familiaridade com o texto transcrito, buscando apreender seu conteúdo. 

A constituição do corpus, definido por Bardin (2011) como o conjunto dos 

documentos a serem submetidos aos procedimentos analíticos, implica nas seguintes regras: 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência.  

A formulação e reformulação de hipóteses é a tarefa que busca a retomada da etapa 

exploratória, tendo como parâmetro a leitura exaustiva do material, as indagações iniciais e   

realização dos procedimentos exploratórios para que a riqueza do material que se tem em 

mãos não seja obscurecida pelo tecnicismo (MINAYO, 2013).  

2) Exploração do Material 

Para Bardin (2010) trata-se de uma fase longa e fastidiosa que consiste em operações 

de codificação, decomposição ou enumeração. Nesta fase, ocorre a exploração do material 

que é uma operação classificatória, na qual o pesquisador busca encontrar categorias que são 

expressões ou palavras significativas a partir das quais o conteúdo de uma fala será 

organizado, gerando a categorização. De acordo com Minayo (2013) a categorização é uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto. 

Nesse segundo momento, a leitura das entrevistas transcritas se deu de forma 

sistemática assinalando ocorrências pertinentes à pesquisa. Constituindo-se assim, a fase 

analítica, em que o “corpus” é submetido a um estudo mais aprofundado.  

3) Tratamento dos dados obtidos, inferência e interpretação  

Nesta etapa, os resultados brutos foram tratados para serem significativos e válidos. As 

informações fornecidas pela análise foram condensadas e postas em relevo a partir de 

operações estatísticas simples (percentagens) ou complexas (análise fatorial) (BARDIN, 

2011). 

A partir disto, foram feitas inferências e interpretações que se inter-relacionam com o 

quadro teórico inicial ou possibilitam o surgimento de novas dimensões teóricas e 

interpretativas, sugeridas a partir da leitura do material.  

Portanto, a análise dos dados ocorreu da seguinte forma: na fase de pré-análise, 

ocorreu a transcrição das entrevistas, a leitura flutuante de todo o material e a retomada dos 

objetivos do estudo, procurando-se responder a estes. Na segunda etapa da análise, todo o 

material foi lido novamente de forma exaustiva e emergiram as seguintes categorias 

temáticas: A criança no contexto de vulnerabilidade do cárcere; Mulher no período gravídico 

puerperal no cárcere; Condições de nascimento no contexto prisional; Cuidados à criança no 
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contexto prisional; Relações de poder e implicações para o cuidado; e, Cuidado materno e a 

formação do vínculo no cárcere. 

 

3.8 RESPOSTA À POPULAÇÃO EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

Como retorno à mulher em privação de liberdade, agentes penitenciárias, profissionais 

de saúde que possibilitaram o desenvolvimento deste trabalho, e diante das necessidades 

diagnosticadas neste estudo, foi idealizado um Projeto de Extensão Universitária com o 

intuito de realizar oficinas sobre o cuidado à gestante e a criança no contexto do cárcere. Estas 

oficinas serão realizadas em parceria com a SEAP, a UNEB e a UFBA. 

Os resultados obtidos a partir deste estudo embasaram a elaboração de um relatório, o 

qual será encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde (SESAB) e à SEAP, unidades 

responsáveis pelo setor de saúde no sistema prisional, demonstrando os principais achados da 

pesquisa e as dificuldades enfrentadas para a prestação do cuidado à criança no contexto 

prisional. 

Espera-se que este estudo possibilite maior compreensão acerca do tema proposto e 

que possa contribuir com subsídios para discussão e ações a serem desenvolvidas no cuidado 

à criança que nasce e cresce dentro dos presídios baianos. E que sirva para nortear a prática de 

profissionais que atuam nas unidades de saúde do sistema prisional, bem como apoiar a 

(re)estruturação de ações dos órgãos públicos que atuam na assistência a mulher e seu filho no 

contexto do cárcere. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados, inicialmente, por meio da caracterização das 

participantes do estudo, em seguida será descrita a infraestrutura do presídio para acolher as 

mães e seus filhos nas unidades de berçário. Posteriormente, será dada voz aos atores sociais 

que concederam as entrevistas, descrevendo os principais cuidados prestados à criança no 

contexto prisional e as dificuldades enfrentadas por mães, profissionais de saúde e pelas 

agentes penitenciárias para a realização dos cuidados. Bem como serão apresentados os 

manuscritos derivados desta tese. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DAS MÃES EM PRIVAÇÃO DE 

LIBERDADE 

 

As seis mães que se encontravam encarceradas no Conjunto Penal Feminino de 

Salvador e na Unidade Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana, no período de coleta 

dos dados, apresentaram o seguinte perfil sociodemográfico (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas das mães em privação de liberdade do Conjunto Penal 

Feminino de Salvador e da Unidade Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana. Bahia, 2019. 

 

Variáveis N (6) 

Faixa Etária (anos)  

18 a 24 3 

25 a 29 3 

Raça/Cor  

Parda 4 

Preta  2 

Branca  0 

Religião  

Católica 1 

Não possui religião 5 

Escolaridade  

Fundamental Incompleto 5 

Ensino Médio Completo 1 

 

Variáveis N(6) 

(continua) 

(continuação) 
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Estado Conjugal  

Casada/União estável 2 

Solteira, com parceiro fixo 2 

Solteira, sem parceiro fixo 2 

Ocupação  

Diarista 1 

Manicure 2 

Cabeleireira 2 

Estudante 1 

Naturalidade  

Ilhéus 1 

Santo Antônio de Jesus 1 

Candeal 1 

Irecê 1 

Feira de Santana 2 

Renda Familiar  

Bolsa Família 3 

Salário mínimo 3 

Fonte: Elaboração própria. Legenda: N = número. 

 

A idade das participantes variou entre 18 e 29 anos, ou seja, estas mulheres se 

encontram em idade reprodutiva. Esses dados também foram descritos no levantamento do 

Infopen (BRASIL, 2017) e em duas pesquisas nacionais realizadas nos presídios brasileiros 

pela Fiocruz e pelo MJ/IPEA, que evidenciaram o elevado número de jovens nas prisões 

(LEAL et al., 2017; BRASIL, 2015). 

Achados do estudo de Teixeira e Paiva (2015) também revelaram que a faixa etária 

das gestantes reclusas de liberdade variou, em sua maioria, entre 18 a 28 anos, evidenciando 

que a população presidiária feminina é bastante jovem. 

No quesito raça/cor foi identificado, neste estudo, que a totalidade das mães era negra 

(pretas e pardas), evidenciando a situação de vulnerabilidade vivenciada pela mulher negra e 

pobre no estado da Bahia. 

De acordo com os dados da pesquisa do IBGE sobre desigualdade social no Brasil, a 

questão racial raça/cor ocupa espaço central nesse debate, pois envolve aspectos relacionados 

às características do processo de desenvolvimento brasileiro, que produziu importantes 

(conclusão) 
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clivagens ao longo da história do país. Como consequência, há maiores níveis de 

vulnerabilidade econômica e social nas populações das raças negra e indígena, como 

demonstram diferentes indicadores sociais que vêm sendo divulgados nos últimos anos, tais 

como altas taxas de analfabetismo, maiores taxas de desemprego, piores condições de 

moradia e menor condição de renda (BRASIL, 2019).  

A questão racial na prisão também é evidenciada em outros estudos nacionais que 

descrevem a desigualdade racial presente nos presídios brasileiros, e revelam que a maioria da 

população carcerária feminina é composta pela população negra, aumentando, assim, a 

exclusão social vivenciada por essa população. (DIUANA; CÔRREA; VENTURA, 2017; 

LEAL et al., 2016; BISPO et al., 2016; FRANCA; OLIVEIRA; SILVA, 2016). 

Em relação a variável religião, a maioria das entrevistadas relatou não ter religião e 

apenas uma se declarou católica. 

No que diz respeito à escolaridade, foi observado que a maioria das mulheres possuiu 

o ensino fundamental incompleto, revelando a baixa escolaridade das mães no sistema 

prisional. Esse dado reforça o achado em outra pesquisa que evidenciou a baixa escolaridade 

em mulheres grávidas em situação de prisão (TEIXEIRA; PAIVA, 2015). 

Os dados referentes à escolaridade configuram-se como de grande relevância na 

discussão do cuidado à criança no cárcere, visto que, conforme destacam Aquino et al. (2007), 

além de promover a desinformação em diversos aspectos, a baixa instrução é fator 

condicionante de menor interesse pelos cuidados com a saúde ou de maior dificuldade para 

acessar estes serviços. Salienta-se que a baixa escolaridade materna tem grandes implicações 

nos cuidados prestados às crianças, bem como é considerada um fator de risco obstétrico e 

está relacionada à adesão as consultas pré-natal (COSTA et al., 2010). 

Os dados referentes ao estado conjugal evidenciam que quatro mulheres apresentavam 

o estado civil como solteira (apesar de duas referirem terem companheiros fixos), 

corroborando com os dados do Infopen (BRASIL, 2019) que revelam que a maioria da 

população carcerária é composta por pessoas solteiras (60%).  

Segundo Jesus et al. (2015), quando as mulheres privadas de liberdade têm parceiro 

fixo, geralmente são abandonadas quando são presas e vivenciam a solidão do cárcere. Este 

dado, associado ao fato de as entrevistadas serem natural de cidades do interior da Bahia, tais 

como: Santo Antônio de Jesus, Irecê, Candeal, Ilhéus e Feira de Santana, apontam para o 

distanciamento dos familiares e a sensação de abandono vivenciado pelas mulheres neste 

estudo. 
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No que se refere à ocupação que as mulheres exerciam antes de iniciarem o período 

prisional, a maioria exercia atividades profissionais que não exigiam qualificação em ensino 

superior e com baixa rentabilidade, o que permite classificá-las como grupo vulnerável e com 

baixo índice de desenvolvimento humano municipal - IDHM (PNUD, 2013).  

Em relação à renda familiar, três entrevistadas relataram que recebiam os proventos do 

Programa Bolsa Família (PBF) e três tinham a renda de um salário mínimo, evidenciando, 

assim, a situação de pobreza vivenciada por essas mulheres. 

Salienta-se que o PBF se configura como um programa brasileiro de transferência 

condicionada de renda, criado pela Lei nº 10.836, e concede benefícios a famílias que se 

encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, e que tenham em sua composição 

gestantes, nutrizes, crianças na faixa etária de 0 a 12 anos ou adolescentes de até 15 anos. O 

repasse do benefício é feito, preferencialmente, à mulher e tem como condicionalidades a 

realização de pré-natal, acompanhamento nutricional, acompanhamento de saúde, frequência 

escolar de 85% em estabelecimento de ensino regular, dentre outras (BRASIL, 2004). 

Referente ao valor que as famílias beneficiadas têm direito, este é diretamente 

proporcional ao número de crianças e adolescentes no núcleo familiar. Conforme Alves 

(2011), pelos valores praticados em 2011, uma família em situação de extrema pobreza recebe 

o benefício básico de R$70,00 (U$14,00). A este valor são acrescidos R$32,00 (U$6,40) para 

cada criança ou adolescente de até 15 anos na família, correspondendo ao chamado benefício 

variável, ao qual cada família pode fazer jus até três vezes. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS DAS MÃES EM PRIVAÇÃO DE 

LIBERDADE 

 

Os dados obstétricos, acesso a consulta do pré-natal no sistema prisional e a realização 

de exames e encaminhamento para o parto, serão descritos na Tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2 - Características obstétricas das mães em privação de liberdade no Conjunto Penal Feminino 

de Salvador e da Unidade Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana. Bahia, 2019. 

Variáveis N (6) 

Número de gestação  

Primigesta 1 

Secundigesta 3 

Multigesta 2 
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Número de partos  

Primípara 1 

Secundípara 3 

Multípara 2 

Realização de Aborto  

Não 6 

Realização de Pré Natal  

Sim 6 

Nº Consultas Pré-Natal  

< 6 consultas 5 

> 6 consultas 1 

Doenças diagnosticadas durante gestação  

Sífilis 2 

Hipertensão Gestacional 1 

Candidíase 1 

Nenhuma 2 

Tabaco durante a gestação  

Sim 6 

Fonte: Elaboração própria.  Legenda: N = número. 

 

No que diz respeito aos dados obstétricos, foi observado que cinco mulheres já haviam 

gestado anteriormente, enquanto apenas uma era primípara. Nenhuma das entrevistadas 

relatou ter realizado aborto prévio. Isso revela que essas mulheres têm filhos anteriores e que 

durante seu encarceramento eles também vivenciam situações de vulnerabilidade, confirmado 

também em outras pesquisas nacionais e internacionais (BRASIL, 2015; LEAL et al., 2016).  

Todas as grávidas em situação de prisão tiveram acesso às consultas do pré-natal 

realizadas pela ginecologista e pela enfermeira da unidade prisional, realizaram exames 

laboratoriais (intramuro) e Ultrassonografia (USG) obstétrica (extramuro), agendado pelo 

serviço social da unidade penal. 

As consultas de pré-natal foram agendadas pela assistente social no serviço médico do 

Conjunto Penal, e realizada pelas enfermeiras e pela ginecologista da Unidade de Saúde 

Prisional. A primeira consulta é realizada pela enfermeira da unidade, que solicita os exames 

laboratoriais de rotina, bem como o exame de imagem (USG obstétrica), agenda a realização 
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do preventivo e prescreve a suplementação de ferro e sulfato ferroso. As demais consultas são 

agendadas mensalmente e a realização é intercalada entre enfermeira e ginecologista. 

Os exames laboratoriais e a testagem rápida são realizados na Unidade de Saúde 

Prisional. A USG obstétrica é agendada pela assistente social na rede de atenção a mulher 

através da Central de Regulação numa clínica conveniada ao SUS.  

Foi observado também que o número de consultas de pré-natal realizadas, pela maioria 

das mães encarceradas, foi aquém das seis consultas consideradas ideais para o MS (BRASIL, 

2012). Das seis mulheres entrevistadas, cinco chegaram grávidas na unidade prisional (ainda 

no primeiro trimestre de gestação) e uma engravidou na prisão.  

O estudo de Leal et al (2016) revelou as violações de direitos humanos durante o parto 

e puerpério, que o acesso à assistência pré-natal foi inadequado para 36% das mães privadas 

de liberdade, além de que, durante o período de hospitalização, quinze porcento referiu ter 

sofrido algum tipo de violência (verbal, psicológica ou física), e mais de um terço das 

mulheres entrevistadas relataram o uso de algemas na internação para o parto. 

Ressalta-se que grande parte das unidades prisionais femininas não dispõe de recursos 

humanos especializados e espaços físicos necessários à saúde da mulher, em especial ao 

tratamento pré-natal e pós-natal, o que gera um descompasso entre o arcabouço legal e a 

realidade encontrada nas penitenciárias (VENTURA; SIMAS; LAROUZE, 2015). 

Em relação às doenças diagnosticadas no período gestacional, no presente estudo, foi 

identificado que algumas tiveram confirmação do diagnóstico de sífilis durante os exames do 

pré-natal, sendo realizado o tratamento na unidade prisional. Para Silva et al. (2018), a maior 

dificuldade no sistema prisional é o tratamento do parceiro, e isso pode levar a novas 

infecções para a mulher. 

Foi identificada também entre as gestantes a hipertensão gestacional. De acordo com o 

MS, deve ser realizado o manejo da gestante durante o pré-natal com o uso de anti-

hipertensivo, associado à alimentação balanceada e atividade física (BRASIL, 2012). A 

gestante, em questão, fez uso de anti-hipertensivo durante a gestação e controle da pressão 

arterial regularmente na unidade de saúde prisional. 

Outra patologia diagnosticada foi a candidíase, muito comum nas mulheres em 

privação de liberdade, e agravado pela deficiência das instalações das unidades prisionais. As 

celas não possuem espaços adequados para secar peças íntimas das internas e isso predispõe a 

infecção pela candidíase, associado às condições de higiene inadequadas das celas. 

Nesta pesquisa foi evidenciado que todas as mulheres em privação de liberdade 

fumaram durante a gestação. No espaço prisional há uma predisposição maior ao consumo do 
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cigarro, considerando que utilizam deste meio para controlar a ansiedade e a ociosidade 

vivenciadas no ambiente de confinação do cárcere. 

Estudos apontam que o uso do cigarro traz repercussões para a formação do feto, para 

o desenvolvimento infantil e tem impactos na qualidade de vida da mulher. Além disso, 

tabagismo na gestação está associado ao baixo peso ao nascer (MARCOLINO et al., 2018). 

 

4.3 SITUAÇÃO PENAL DAS MÃES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

Os motivos que levaram as mães em privação de liberdade participantes deste estudo 

ao cárcere são os mais diversos, e estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Situação penal das mães em privação de liberdade no Conjunto Penal Feminino de 

Salvador e da Unidade Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana. Bahia, 2019. 

Variáveis N (6) 

Motivo da Reclusão   

Grupo: Crimes contra a pessoa  1 

Grupo: Crimes contra o patrimônio 3 

Grupo: Drogas (Lei 6.368/76 e Lei 11.343/06) 2 

Natureza da Prisão  

Sentenciadas 6 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. Legenda: N = número 

 

No presente estudo os principais delitos cometidos estão ligados ao crime contra o 

patrimônio (três), seguidas pelo tráfico de droga (dois), e, por fim, crime contra a pessoa 

(um). 

Variáveis N (6) 

Tempo de Sentença (em anos)  

Até 10 anos 4 

11 a 20 anos 1 

> 21 anos 1 

Reincidentes no Sistema Prisional  

Sim  

Não  

(continuação) 

(conclusão) 
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No ano de 2017, os dados do Infopen evidenciaram a maior frequência de crimes 

ligados ao tráfico de drogas entre as mulheres no sistema prisional brasileiro representando 

percentual de 62%. Já, os crimes de roubo e furto representam 20% dos crimes pelos quais as 

mulheres privadas de liberdade foram condenadas ou aguardam julgamento (BRASIL, 2017).  

Um estudo desenvolvido por França, Oliveira e Silva (2016) aponta como um fator 

importante para a criminalização da mulher, o envolvimento com a droga, considerando que 

muitas ocupam posição de ajudante do tráfico servindo como “mulas” para o transporte e a 

comercialização da droga.  

As mulheres participantes do presente estudo foram sentenciadas por longos períodos 

de prisão, variando entre 10 a 23 anos, o que implicará em sua estrutura familiar, 

principalmente, no que tange a criação dos filhos. Devido a lentidão da progressão da pena, 

passarão por muito tempo em regime fechado e, por muitas vezes, perderão contato com seus 

filhos. Dados do Infopen revelam que grande parte dos estabelecimentos prisionais no país 

tem dificuldade de disponibilizar e atualizar os dados em relação ao tempo de prisão e a 

progressão da pena dessa mulher reclusa (BRASIL, 2017). 

Salienta-se que, após o período de amamentação, as crianças que nasceram no 

contexto prisional, são afastadas de suas mães e entregues para a tutela familiar ou para as 

casas de acolhimentos de crianças e adolescentes do sistema prisional. 

No que se refere a reincidência da mulher no sistema prisional, neste estudo foi 

observado que 50% das mulheres eram reincidentes. Estudo de Jesus et al. (2015) revelou 

que, após a saída das mulheres da prisão, elas enfrentaram as mesmas condições de vida, que 

as levaram ao encarceramento.  

Entretanto, dados da pesquisa nacional realizada por Leal et al. (2016) revelaram que a 

maioria das gestantes e puérperas que cumpriam pena nas unidades prisionais do país não era 

reincidente no sistema prisional. 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS QUE CONVIVEM OS 6 PRIMEIROS 

MESES COM SUAS MÃES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

Os dados apresentados a seguir correspondem à caracterização do nascimento das 

crianças que conviveram os seis primeiros meses de vida com suas mães em privação de 

liberdade no Conjunto Penal de Salvador ou na Unidade Prisional do Conjunto Penal de Feira 

de Santana. As informações obtidas foram tabuladas e sua síntese é exposta na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Características do nascimento de crianças que conviveram os primeiros 6 meses de vida 

com suas mães em privação de liberdade no Conjunto Penal Feminino de Salvador e da Unidade 

Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana. Bahia, 2019. 

Variáveis N(6) 

Sexo  

Feminino 3 

Masculino 3 

Raça/Cor  

Parda 4 

Preta  2 

Idade Gestacional ao Nascer  

Termo (37 a 41 semanas e 6 dias) 6 

 

Variáveis N(6) 

Tipo de parto   

Parto Simples Natural em Vértice 6 

Peso ao Nascer (g)  

2.500 a 3.999 5 

> 4.000 1 

Estatura ao Nascer (cm)  

> 45  6 

Perímetro Cefálico (cm)  

33 - 36  6 

Perímetro Torácico (cm)  

32 a 35  6 

Perímetro Abdominal (cm)  

30 a 35  6 

Registro do Apgar (1º e 5º min)  

Sim 2 

Não 4 

Fonte: Elaboração própria. Legenda: N = número. 

 

Em relação às condições clínicas dos recém-nascidos de mães privadas de liberdade, 

houve paridade em relação ao sexo, e todos os neonatos eram da raça negra. Foi observado   

(continuação) 

(conclusão) 
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que todos nasceram de Parto Simples Natural em Vértice (PSNV), com idade gestacional 

adequada e com boa vitalidade (índice de Apgar). 

Contudo, apenas em dois prontuários foram registrados os índices de Apgar no 

primeiro e no quinto minutos de vida. O Apgar é um importante indicador para avaliar 

condições do nascimento, nos primeiros minutos de vida, que orienta a assistência imediata ao 

RN e alerta quanto a problemas que poderão surgir assim determina as condutas que serão 

realizadas logo após o nascimento (MUNIZ et al., 2016).  

O peso ao nascer variou entre 2.500g e 4.000g, sendo a média de peso de 2.600g. O 

peso limítrofe ao nascer pode indicar alimentação materna deficitária, hipertensão gestacional, 

desnutrição materna, uso de cigarro e substâncias psicoativas durante a gestação; 

considerando que estes têm repercussão direta no peso gestacional (BRASIL, 2018). 

Em relação às medidas antropométricas ao nascimento, todas as crianças encontram-se 

dentro dos parâmetros da normalidade. Registro similar foi encontrado na pesquisa de Leal et 

al. (2016), que analisou o nascimento de crianças em diversas penitenciárias do Brasil. 

Em contrapartida, um estudo descritivo desenvolvido na Austrália com crianças 

nascidas de mulheres que estavam presas no sistema prisional australiano, revelou um 

aumento da mortalidade dessas crianças até o segundo ano de vida. Além disso, o estudo 

apontou que as crianças apresentaram mais problemas no desenvolvimento, como alteração de 

comportamento, déficit de atenção, atraso na fala e piores rendimentos escolares (DOWELL 

et al., 2018). 

 

4.5 ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DAS CRIANÇAS NO CONTEXTO 

PRISIONAL 

 

Referente ao acompanhamento de saúde das crianças no contexto prisional, os dados 

foram descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Características do acompanhamento das crianças que convivem os primeiros 6 meses com 

suas mães em privação de liberdade no Conjunto Penal Feminino de Salvador e da Unidade Feminina 

do Conjunto Penal de Feira de Santana. Bahia, 2019. 

Variáveis N(6) 

Triagem Neonatal  

Sim 6 

Aleitamento Materno Exclusivo  
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Sim 6 

Imunização ao Nascimento  

BCG e Hep B (Maternidade) 6 

Acompanhamento do Esquema 

Vacinal 
 

Vacinas de Rotina de 0 aos 6 meses 

(UBS) 
6 

 

 

Variáveis N(6) 

Acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento 
 

UBS 6 

Intercorrências apresentadas pelas 

crianças 
 

Icterícia 1 

Problema Respiratório 2 

Dermatite 2 

Nenhum 1 

Fonte: Elaboração própria. Legenda: N = número. 

 

Em relação à triagem Neonatal, todas as crianças realizaram na UBS localizada na 

área de abrangência da Unidade Prisional e apresentaram padrões de normalidades para os 

testes realizados. 

Apesar das circunstâncias de um ambiente hostil, sem ambiência para estabelecimento 

de vínculo e conforto para amamentação, todos os bebês foram amamentados exclusivamente 

durante os primeiros 6 meses de vida na unidade prisional. 

Corrobora com esses dados um estudo realizado por Mariano e Silva (2018), onde 

revela que a amamentação é um dos cuidados fundamentais que a mulher privada de liberdade 

pode oferecer ao filho: experiência alentadora que propicia o bem estar infantil e materno 

vivenciada em meio a um contexto de rupturas, conflitos e preocupações com suas perdas 

pessoais e a condição penal. 

Identifica-se que é unânime a prática do aleitamento materno exclusivo no contexto 

prisional, promovendo benefícios tanto para a mulher como para a criança. Entretanto, foi 

(conclusão) 

(continuação) 
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observado à prática de amamentação cruzada entre as puérperas internas da unidade prisional, 

revelando uma situação que pode trazer prejuízos para a saúde da criança, pois esse ato há 

muitos anos vem sendo desencorajado e contraindicado pela OMS e MS, devido ao risco de 

transmissão vertical de doenças infecto contagiosas, a exemplo da Hepatite B, Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e o Vírus T-Linfotrópico da célula Humana (HTLV), entre 

outras que podem ser transmitidas pelo leite humano (BRASIL, 2018 d).  

No tocante à imunização infantil, todas as crianças receberam a BCG e a vacina contra 

Hepatite B após o nascimento na maternidade, conforme preconizado pelo MS (BRASIL, 

2018d). Este dado é relevante para o fortalecimento do sistema imunológico do RN, 

considerando principalmente o ambiente insalubre do cárcere. 

Dentre as intercorrências apresentadas por recém-nascidos, foi identificada a icterícia. 

Esta situação fez com que a criança permanecesse internada com a genitora durante 5 dias na 

maternidade, para realizar fototerapia. Em crianças lactantes, foi identificado problema 

respiratório devido a fumaça constante na unidade prisional, relacionado ao hábito de fumar 

das internas. 

Foi observado que duas crianças apresentaram dermatites, problema potencializado 

pela infraestrutura precária do sistema prisional, que apresenta celas quentes e úmidas, 

favorecendo o aparecimento dessas alterações de pele na criança.  

Estes fatos evidenciam a situação de vulnerabilidade que estão expostas as crianças 

que se encontram no sistema prisional. 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE DE 

SAÚDE PRISIONAL 

 

Participaram do estudo 15 profissionais da unidade de saúde prisional do Conjunto 

Penal Feminino de Salvador e do Conjunto Penal de Feira de Santana.  

A atuação dos profissionais de saúde no sistema prisional é regulamentada pelo 

PNAISP que define o tipo da Equipe de Atenção Básica no Sistema Prisional (EABP), que 

prestará cuidado a população privada de liberdade a partir de alguns critérios tais como: 

número de pessoas privadas de liberdade por unidade prisional; vinculação dos serviços de 

saúde a uma UBS no território; e, existência de demandas referentes à saúde mental 

(BRASIL, 2014). 

De acordo com a PNAISP, as EABP podem ser de três tipos, de acordo com os 

critérios estabelecidos na política nacional. A saber: 
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• Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I (EABP I): Deve ser formada por um 

médico, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem, um cirurgião dentista 

e um técnico ou auxiliar de saúde bucal; a equipe será responsável pelo atendimento 

em unidades prisionais que contenham até cem pessoas privadas de liberdade e carga 

horária mínima de seis horas semanais (BRASIL, 2014) 

• Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II (EABPII): Apresenta maior número de 

profissionais, pois deve atender entre 101 a 500 pessoas privadas de liberdade e 

cumprir o mínimo de 20 horas semanais. É composta por um médico, um enfermeiro, 

um técnico ou auxiliar de enfermagem, um cirurgião dentista, um técnico ou auxiliar 

de saúde bucal, um psicólogo, um assistente social e um profissional de nível superior, 

dentre as seguintes ocupações: fisioterapia, psicologia, farmácia, terapia ocupacional, 

nutrição ou enfermagem (BRASIL, 2014).  

• Equipe de Atenção Básica Prisional tipo III (EABP III): Tem o mesmo perfil da EABP 

II, com acréscimo obrigatório de uma equipe de saúde mental. Deve acolher entre 501 

a mil e duzentas pessoas privadas de liberdade, em uma carga horária semanal de 30 

horas (BRASIL, 2014). 

Considerando o perfil epidemiológico da Unidade Prisional, as EABP I e II podem 

receber uma equipe de saúde mental, que tem composição mínima de um médico psiquiatra 

(ou médico com experiência em saúde mental) e dois profissionais selecionados entre as 

seguintes ocupações: fisioterapia, psicologia, assistência social, farmácia, terapia ocupacional 

ou enfermagem.  

Neste estudo foram entrevistados os profissionais de saúde de duas unidades de saúde 

prisional no estado da Bahia. O Conjunto Penal Feminino em Salvador possui a EABP II, pois 

pode abrigar até 130 internas. Já, a Unidade prisional feminina que faz parte do Conjunto 

Penal de Feira de Santana possui a EABP III, pois este conjunto penal abriga mais de 500 

internos. 

No Quadro 1 se encontra a descrição das características dos profissionais de saúde quanto 

à idade, cor, religião, estado civil, profissão, curso de especialização, tempo de atuação na 

unidade prisional e vínculo de trabalho. 
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Quadro 1 – Caracterização dos 15 profissionais de saúde do Conjunto Penal Feminino de Salvador e da 

Unidade Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana. Bahia, Brasil, 2019. 
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1 41 F Par Cat C 3ºgrau FSA AS Não 
1 ano  

2 meses 
Con 

2 33 F Bra Eva C 3ºgrau FSA Enf Sim 
1 ano  

3 meses 
Con 

3 38 F Pre Eva D 3ºgrau FSA Nut Não 
1 ano 

4 meses 
Con 

4 28 M Par Cat S 3ºgrau FSA Psi Não 
1 ano 

3 meses 
Con 

5 42 F Bra Esp S 3ºgrau FSA Enf Não 2 anos Con 

6 32 F Bra Cat S 3ºgrau AMARGOSA Enf Não 
2 anos 

3 meses 
Con 

7 30 F Par Cat S 3ºgrau FSA AS Não 5 anos Con 

8 42 F Bra Cat C 3ºgrau FSA Med Sim 
3 anos 

2 meses 
Reda 

9 53 F Pre Eva C 3ºgrau SSA Enf Sim 24 anos Concu 

10 32 F Par Cat S 3ºgrau FSA Psi Sim 
5 anos  

3 meses 
Con 

11 36 F Par Eva C 3ºgrau SSA Nut Sim 4 anos Reda 

12 34 F Par 
Não 

tem 
UE 3ºgrau SSA Psi Sim 

4 anos 
Reda 

13 46 F Pre Eva C 3ºgrau SSA Enf Sim 
4 anos 

6 meses 

Reda/ 

Con 

14 29 F Par Cat S 2ºgrau SSA TE Não 
1 ano  

6 meses 
Con 

15 32 F Pre Eva C 3ºgrau  Pintadas AS Sim 8 anos CC 
Fonte: Elaboração própria.  Legenda: F-Feminino, M-Masculino; Bra-Branco, Par-Pardo, Pre-Preto; 

Cat-Católico, Eva-Evangélico, Esp-Espírita; C-Casado, D-Divorciado, S-Solteiro, UE-União Estável; 

FSA-Feira de Santana,  SSA-Salvador; AS-Assistente Social; Enf-Enfermeira, Nut-Nutricionista, Psi-

Psicólogo, Med-Médico, TE-Técnica de Enfermagem; Cont-Contrato, Concu-Concurso, CC-Cargo de 

Confiança. 

 

A idade dos profissionais variou entre 28 e 53 anos. Os entrevistados eram, 

majoritariamente, mulheres, sendo apenas um homem. Com relação à cor, onze eram negros e 

quatro brancos.  

No que concerne a prática religiosa, sete eram católicos, seis evangélicos, um espírita 

e um refere não possuir religião. Relacionado ao estado civil dos entrevistados, sete são 

casados, seis solteiros, um convive em união estável e um é divorciado. 
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A maioria tinha o terceiro grau completo, apenas um tinha segundo grau completo. Em 

relação as profissões entrevistadas: cinco eram enfermeiras, três assistentes sociais, três 

psicólogos, duas nutricionistas, uma médica e uma técnica de enfermagem. 

A Política Nacional de Atenção à Mulher em Prevenção de Liberdade e Egressas do 

Sistema Prisional (BRASIL, 2014) descreve a composição da equipe mínima da Unidade de 

Saúde do Sistema Prisional, que funciona como UBS prisional, servindo como porta de 

entrada para outros serviços de saúde e que deve ser articulado com as demais unidades da 

Rede de Atenção à Saúde. A equipe deve ser composta por médico (ginecologista), 

enfermeira, técnico de enfermagem, nutricionista, assistente social, psicólogo e odontólogo.  

Neste estudo foram entrevistados todos os profissionais de saúde que integram a UBS 

prisional, exceto o odontólogo, pois este profissional não realiza nenhum atendimento em 

relação ao cuidado à criança durante o encarceramento materno. 

Um estudo desenvolvido por Costa et al. (2014), com o objetivo de descrever as ações 

de saúde realizadas para os presidiários e compreender a organização, planejamento e 

execução destes pelas equipes de saúde da família, identificou que as ações se limitavam a 

campanhas de vacinação e consultas médicas esporádicas. Além disso, o atendimento aos 

detentos ocorria sem planejamento ou identificação das suas reais necessidades. 

Em relação à naturalidade, cinco profissionais eram de Salvador; os demais, do 

interior do estado - incluindo as cidades de Feira de Santana, Pintadas e Amargosa. Oito 

profissionais relataram possuir especialização, contudo, apenas dois possuem na área 

específica relacionada ao sistema penal. 

Em relação ao tempo de atuação no Conjunto Penal, sete profissionais tinham menos 

de 2 anos no presídio, seis entre 3 e 5 anos, um com 8 anos e um com mais de 20 anos de 

atuação no contexto. No que diz respeito ao vínculo com a instituição, catorze profissionais 

eram contratos ou terceirizados e, apenas, um possuía vínculo por concurso público.  

Foi observado neste estudo que os profissionais de saúde entrevistados se mostravam 

engajados na assistência prestada a população privada de liberdade e tentavam articular as 

ações de saúde dentro e fora do presídio, mesmo com todas as dificuldades vivenciadas para 

prestar assistência à criança no sistema prisional. 

Achados das pesquisas realizadas por Arantes et al. (2016) e Costa et al. (2014) 

revelaram que as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde para prestar 

assistência à população privada de liberdade versam em relação a carência estrutural, tais 

como: espaço inadequado para o atendimento individual, insumos/materiais insuficientes, 

insegurança e a desarticulação intersetorial.  
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Portanto, são muitos os obstáculos para efetivação do cuidado integral à saúde da 

criança no sistema prisional. 

 

4.7 CARACTERIZAÇÃO DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS  

 

Participaram do estudo nove agentes penitenciárias do Conjunto Penal Feminino de 

Salvador e do Conjunto Penal de Feira de Santana. No Quadro 2, encontra-se a descrição das 

características das profissionais quanto à idade, cor, religião, estado civil, profissão, tempo de 

atuação na unidade prisional e vínculo de trabalho.  

 

Quadro 2 - Caracterização dos nove agentes penitenciários do Conjunto Penal Feminino de Salvador 

e da Unidade Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana. Bahia, 2019. 
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1 48 F Pre Cat D 2ºgrau Ipirá AP Não 12 anos Concu 

2 36 F Pre Esp C 2ºgrau Ixú AP Não 10 anos Concu 

3 53 F Pre Eva C 3ºgrau SSA AP Não 22 anos Concu 

4 52 F Pre Cat S 2ºgrau  SSA AP Não 25 anos Concu 

5 55 F Pre Cat S 2ºgrau SSA AP Não 28 anos Concu 

6 50 F Pre Cat C 2ºgrau SSA AP Não 29 anos Concu 

7 45 F Pre Eva C 3ºgrau FSA AP Não 6 anos Concu 

8 43 F Pre Não 

tem 
C 3ºgrau FSA AP Sim 

Letramento 
7 anos Concu 

9 45 F Pre Não 

tem 
C 3ºgrau FSA AP Não 6 anos Concu 

Fonte: Elaboração própria.  Legenda: F-Feminino; Pre-Preta; Cat-Católica, Eva-Evangélica, Esp-

Espírita; C-Casada, D-Divorciada, S-Solteira; FSA-Feira de Santana,  SSA-Salvador; AP-Agente 

Penitenciária; Concu-Concurso. 

 

No estado da Bahia a carreira de Agente Penitenciário Estadual foi regulamentada pela 

Lei Estadual nº 7.209, de 20 de novembro de 1997 (BAHIA, 1997). Esta profissional é 

responsável por exercer atividade de atendimento, custódia, guarda, assistência e orientação 

às internas das unidades penitenciárias. 
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Em relação à idade das agentes penitenciárias, observa variação entre 36 e 55 anos. 

Quanto à cor, todas as agentes eram mulheres negras. 

No que diz respeito à prática religiosa, quatro entrevistadas se referiram como 

católicas, duas evangélicas, uma espirita e duas não possuíam religião. Já, com relação ao 

estado civil, cinco eram casadas; e quatro, solteiras. 

Dentre as agentes penitenciárias, quatro possuíam nível superior em cursos voltados 

para a Educação, sendo que apenas uma referiu ter especialização. 

Em relação à naturalidade, quatro agentes penitenciárias eram de Salvador e as demais 

do interior do estado incluindo as cidades de Feira de Santana, Ixú e Ipirá.  

Em relação ao tempo de atuação no Conjunto Penal dentre as agentes penitenciárias, 

três tinham menos de 10 anos, duas tinham menos de 20 anos e quatro tinham mais de 20 

anos de serviço. No que diz respeito ao vínculo com a instituição, todas eram concursadas. 

Foi observado neste estudo que as agentes penitenciárias realizavam atividades que 

envolviam a custódia da presa e a manutenção da ordem, a saber: monitorização das atitudes 

suspeitas, apreensão de material ilícito, execução de revista pessoal nas detentas e de 

visitantes e veículos que circulam no local, controlavam e pacificavam rebeliões, vigiavam o 

patrimônio, acompanhavam toda a movimentação e deslocamento interno para refeições, 

lazer, canteiro de trabalho, enfermaria, sala da assistente social e assessoria jurídica.  

Estudo revelou que o ambiente de trabalho dos agentes penitenciários, é 

psicologicamente inadequado, considerando que as condições infraestruturas são precárias, a 

jornada de trabalho é longa (maior que 48 horas semanais) não restando tempo para o lazer, 

além da organização do trabalho ser inadequada. Estes fatores foram associados a distúrbios 

psíquicos menores (FERNANDES et al., 2002). 

Corrobora com estes dados o estudo realizado por Jaskowiak e Fontana (2015), que, 

somado a estes fatores, aponta também a deficiência de recursos materiais e descaso do poder 

público com as questões inerentes à ressocialização do apenado, resultando em exposição aos 

riscos psicossociais, insatisfação e desgaste emocional dos trabalhadores. 

Ressalta-se que foi observada, no presente estudo, que os agentes penitenciários são os 

responsáveis pela vigilância, proteção e segurança do paciente em custódia. É o único 

profissional que adentra o pátio até as galerias e abre as celas. 

São os responsáveis por trancarem as pessoas no cárcere, por isso essa profissão é 

marcada pela tensão, medo, angústia, e há um alto grau de adoecimento psíquico.  

Nesse sentido, uma pesquisa desenvolvida com os 91 agentes penitenciários da região 

metropolitana de Belo Horizonte evidenciou que esses profissionais trabalham com medo, e 
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que o exercício das suas tarefas diárias é marcado pela violência a que eles são expostos 

(LOURENÇO, 2010). 

No caso do presídio feminino, todos os agentes penitenciários são do sexo feminino e, 

para elas, os filhos das mulheres em privação de liberdade representam mais um elemento 

para ser vigiado nesse espaço de confinamento, ou seja, é mais um trabalho dentro da jornada 

diária em um ambiente permeado de incertezas e de inconstâncias, pois se a criança adoecer à 

noite, a primeira pessoa a ser acionada é a agente penitenciária. 

 

4.8 ESTRUTURA DA PRISÃO E ACOLHIMENTO MATERNO INFANTIL 

 

As Unidades Materno-Infantis (UMI) são locais dentro das prisões para acolher a 

mulher em privação de liberdade, grávida e lactante, na perspectiva de assegurar os direitos 

previstos em lei, o que possibilita que as unidades prisionais atendam às peculiaridades do 

binômio mãe-filho (BRASIL, 2009). 

A legislação brasileira assegura, por meio da Lei nº11.942 de 28 de maio de 2009, que 

os estabelecimentos penais destinados a mulheres deverão ser dotados de berçário, onde as 

condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 meses de 

idade (BRASIL, 2009). 

Contudo, a realidade do sistema prisional brasileiro evidencia o não cumprimento da 

lei. O MJ realizou um Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, no qual 

analisou a infraestrutura dos presídios e revelou que: menos da metade dos estabelecimentos 

femininos dispõe de cela ou dormitório adequado (13%) e, nos estabelecimentos mistos, só 

6% conta com esse espaço; apenas 32% das unidades femininas possui berçário ou centro de 

referência materno infantil, enquanto apenas 3% das unidades mistas contemplavam. No que 

diz respeito à creche, somente 5% dos estabelecimentos conta com uma, sendo que nenhuma 

unidade mista possui (BRASIL, 2017). 

De modo geral, observa-se uma total falta de estrutura dos estabelecimentos prisionais 

para abrigar os recém-nascidos e os lactentes até o sexto mês de vida.   

O berçário do Conjunto Penal Feminino de Salvador foi inaugurado em 2016, contudo, 

até os dias atuais, não possui infraestrutura adequada para acolher mãe e filho e, atualmente, 

funciona como uma sala para atividades do conjunto penal e como local de depósito para 

materiais e mobílias da unidade. 

Já o berçário do Conjunto Penal de Feira de Santana foi inaugurado em 2017, no 

anexo do pavilhão de mulheres, a unidade possui quatro camas e quatro berços, tem uma pia e 
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um banheiro. Esta unidade é aberta a partir das 08 horas da manhã, sendo fechada às 17 horas 

pelas agentes penitenciárias. Durante o dia, a mulher tem acesso ao pátio, ao varal de cordas e 

ao refeitório. É nesse espaço também que a mãe coloca a criança para tomar banho de sol. 

Apesar da falta de estrutura, ressalta-se a importância da unidade materno infantil na 

prisão feminina. O estudo de Stella (2009) descreve que a primeira creche penitenciária do 

Brasil foi a Unidade Materno Infantil (UMI) do Presídio Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, 

que acolhe mães privadas de liberdade com seus bebês até os 6 meses de vida, visando 

garantir à criança o direito ao aleitamento materno, proteção e acolhimento. 

Outro exemplo de berçário no Brasil é a do presídio Madre Pelletier, em Porto Alegre. 

A UMI ocupa toda a extensão de uma das galerias do presídio e as mães permanecem junto 

com seus filhos, até que os mesmos completem 1 ano de idade. Podem circular com os bebês 

pelo pátio durante o dia todo, sendo que não ficam restritas ao ambiente da cela e corredores. 

Esta unidade também abriga gestantes a partir do oitavo mês de gravidez e as que são 

diagnosticadas com gravidez de risco (MELLO, 2014). 

Uma pesquisa realizada pelo MJ, na Penitenciária Feminina do Butantã em São Paulo, 

revelou que as gestantes ficam no mesmo local que as demais; porém, em uma ala especial. 

As puérperas permanecem junto com seus bebês até os 6 meses de idade, e são alojadas em 

uma ala denominada “Casa Mãe”. Neste local, contam com infraestrutura, além de lhes serem 

disponibilizado produtos de higiene e leite para os bebês (BRASIL, 2015).  

A estrutura oferecida para as mães em privação de liberdade e seus filhos é de extrema 

importância, não só para o bem estar da mulher em privação de liberdade, mas também para o 

crescimento e desenvolvimento das crianças. 

 

4.9 CUIDADOS PRESTADOS À CRIANÇA NO CONTEXTO DO CÁRCERE 

 

Após o nascimento, o recém-nascido requer muito cuidado e atenção. Nesta fase 

inicial da vida é necessário tomar algumas precauções, pois a criança é mais sensível e muito 

influenciada pelo ambiente e pelas pessoas de seu convívio. Nesse sentido, a criança que 

nasce no contexto prisional necessita de uma maior atenção devido às condições insalubres, 

características desse ambiente. 

No Brasil, o cuidado prestado à criança no contexto prisional está ancorado na 

PNAISC, que orienta e qualifica as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, 

considerando os determinantes e condicionantes sociais, e na PNAISP que dispõe que a 

equipe de saúde deverá desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento e 
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recuperação de doenças e agravos em todos os ciclos de vida, em especial das mães privadas 

de liberdade e de suas crianças (BRASIL, 2014; BRASIL, 2018).  

Dentre os cuidados prestados às crianças, observados durante a coleta de dados, os 

principais serão expostos a seguir. 

 

Quadro 3 – Principais Cuidados prestados à criança no contexto do cárcere. Bahia, 2019. 

Nº Cuidado à criança 

1 Cuidados no retorno da mãe e da criança para UP após o nascimento 

2 Cuidados com a higiene da criança 

3 Cuidados com o coto umbilical 

4 Cuidados com a amamentação no contexto prisional 

5 Cuidados na imunização infantil 

6 Cuidados com a triagem neonatal 

7 Cuidados com o sono e repouso 

8 Cuidados com o brincar 

9 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança 

Fonte: Elaboração própria.  Legenda: Nº-Número; UP- Unidade Prisional 

 

4.9.1 Cuidados no Retorno da Mãe e da Criança para a Unidade Prisional Após o 

Nascimento 

 

A mãe, em situação de privação de liberdade, quando entra em trabalho de parto é 

encaminhada à maternidade e/ou hospital do SUS, onde permanecerá internada até a alta 

hospitalar, sob supervisão de uma agente penitenciário, 24 horas por dia. O recém-nascido 

recebe, ainda no hospital, as primeiras vacinas (BCG e Hepatite B). 

Após a alta hospitalar, a mãe e seu filho são encaminhados pela agente penitenciária 

para a unidade prisional em viatura policial e, ao chegar ao presídio, após as inspeções 

rotineiras, são encaminhados para a unidade de berçário (Feira de Santana) ou para cela (em 

Salvador). 

Geralmente o registro de nascimento é realizado pela Unidade Penitenciária, pois, de 

acordo com o MJ, o registro de nascimento de todos os neonatos de mães em privação de 

liberdade deve ser garantido, no prazo de até 15 dias após o nascimento. Ademais, refere que 

é responsabilidade do serviço social comunicar a Defensoria Pública sobre a presença de 

todas as crianças alojadas nos conjuntos prisionais junto de suas mães (BRASIL, 2018).  
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Neste estudo, as entrevistadas descreveram que o retorno para unidade prisional foi 

um momento de aflição, tensão e muitos questionamentos sobre como seria o cuidado do seu 

filho dentro da prisão, já que este ambiente é caracterizado pela falta de estrutura física, 

ausência de insumos e inadequação da higiene. 

No tocante aos cuidados com a saúde da criança durante o encarceramento materno, o 

estudo de Fritz e Whiteacre (2016) revelou que o local adequado para alojar a mulher privada 

de liberdade e seu filho é o berçário, pois esse ambiente permite que as mulheres permaneçam 

com seus recém-nascidos dentro da prisão por um período de parental, além de reduzir a 

reincidência dessas mulheres. 

 

4.9.2 Cuidados com a Higiene da Criança 

 

A higiene da criança geralmente é um cuidado desenvolvido pelas mães, inclusive as 

que estão em privação de liberdade. Contudo, a infraestrutura da unidade prisional é uma 

barreira para a realização dos cuidados de higiene adequados para essa criança.  

A literatura internacional e nacional descrevem a prisão como um local de 

superlotação, cujos problemas de infraestrutura dificultam a realização dos cuidados às 

crianças; tornando-o assim um local profícuo para a propagação de doenças 

infectocontagiosas. Esta realidade expõe mãe e criança a situações de vulnerabilidade 

(GOSHIN; BYRNE; HENNINGER, 2013; TURNEY, 2014; BISPO et al., 2018). 

Dentre os cuidados higiênicos prestados à criança destaca-se o banho. Este caracteriza-

se por ser um momento de manipulação do bebê, que produz diversas reações ao recém-

nascido. Trata-se de uma situação que propicia uma série de trocas e ajustes interacionais 

entre a criança e sua mãe (BRASIL, 2018). 

O horário do banho, a frequência e os materiais utilizados são determinados pelas 

rotinas e normas da instituição penal. Em geral, as mães privadas de liberdade dão o banho da 

criança na própria cela de forma adaptada (com a banheira em cima da comarca) ou na pia do 

berçário.  

A literatura descreve que a pele do bebê deve ser higienizada com produtos não 

tóxicos e neutros. A limpeza das nádegas e da região perianal deverá ser feita com água e 

algodão. Um sabonete suave, com posterior enxágue, deve ser utilizado quando for realizada a 

troca de fraldas (BRASIL, 2018). 

Neste estudo, as mães privadas de liberdade informaram sobre a escassez dos produtos 

de limpeza para realização da higiene do banho da criança. Revelaram que tudo que entra no 
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presídio é fiscalizado e há um quantitativo de itens de limpeza que as famílias podem trazer 

para a interna durante o período do puerpério e da lactância. 

Dentro da prisão, uma das instituições que fornece ajuda às mães é a Pastoral do 

Cárcere. Está é uma instituição católica que visa prestar assistência religiosa aos 

encarcerados, bem como denunciar as situações de violação dos direitos humanos que 

ocorrem na prisão. Oferece apoio às mulheres por intermédio da entrega de materiais de 

higiene pessoal, limpeza e até enxoval para as gestantes na prisão (LAGO, 2014). 

As mães participantes informaram que receberam ajuda da Pastoral do Cárcere, que 

lhes enviou fraldas descartáveis, roupas, mantas para os bebês e produtos de limpeza 

(amaciante, sabão e desinfetante). 

Outro cuidado observado neste estudo foi a troca de fralda. Este procedimento é 

importante para manutenção do conforto da criança, bem como para evitar dermatite e 

garantir a higiene do bebê. Diante da escassez de fraldas descartáveis, as mães reduzem o 

número de troca, acarretando assim o aparecimento de dermatites. 

Este mesmo problema foi identificado na penitenciária da região norte do Rio Grande 

do Sul, assim como apontam os estudos de Soares, Cenci e Oliveira (2016), revelando o 

ambiente insalubre da prisão para o convívio da criança nos primeiros meses de vida. 

 

4.9.3 Cuidados com o Coto Umbilical 

 

Dentre os cuidados ao recém-nascido observados durante a coleta de dados, 

evidenciou-se a limpeza do coto umbilical, do nascimento até a queda, para a prevenção das 

infecções relacionadas à higiene inadequada do coto. Este cuidado visa à redução do risco 

infeccioso e morbimortalidade infantil associada (BARBOSA; MOREIRA; FERREIRA, 

2017). 

O MS recomenda a higiene frequente do coto umbilical até três vezes por dia. A 

limpeza deve ser feita com álcool 70%, por conta de sua ação bactericida e por favorecer a 

mumificação do coto. Esta limpeza deve ocorrer a cada troca de fraldas e contribui para a 

redução da morbimortalidade na fase neonatal. A queda do coto ocorre, geralmente, até o 15º 

dia de vida (BRASIL, 2018). 

Contudo, apesar da instituição dos cuidados assépticos, as infeções do coto umbilical 

continuam a ser uma das principais causas de morte neonatal em países subdesenvolvidos. 

Desta forma, a OMS enfatiza a importância da higienização a partir do momento do parto e 

promove as boas práticas de cuidados ao coto nos países subdesenvolvidos (WHO, 2013). 
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Neste estudo, foi observado que as mulheres em privação de liberdade recebiam o 

álcool à 70% ainda na maternidade e levavam para a unidade prisional após a alta hospitalar. 

Em algumas situações, os familiares levavam o álcool no momento da visita. Foi identificado, 

também, que a Pastoral do Cárcere doava álcool 70% para cada puérpera. 

A limpeza do coto com álcool 70% foi descrita por todas as entrevistadas, que 

relataram temer alguma infecção no coto por estarem no ambiente prisional. Contudo, neste 

estudo, não foi observado nenhum caso de onfalite. 

 

4.9.4 Cuidados com a Amamentação no Contexto Prisional 

 

O aleitamento materno exclusivo é recomendado pelo MS até os 6 meses de vida, 

sendo que a amamentação é indicada até os dois anos, conforme recomendações da OMS. 

Além de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco 

anos, a amamentação também reduz os casos de diarreia e infecções respiratórias (BRASIL, 

2018; HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

Além das qualidades fisiológicas do leite humano, um dos maiores benefícios 

psicológicos da amamentação é a íntima relação mãe-bebê. O lactente aninhado ao colo da 

mãe pode ouvir seu ritmo cardíaco, sentir o calor do seu corpo e se sentir seguro 

(HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

Neste estudo, foi observado que todas as mulheres em privação de liberdade 

amamentaram seu filho durante os primeiros 6 meses de vida.  

Um estudo realizado sobre o significado da amamentação para mulheres grávidas 

encarceradas revelou que a gestação e a amamentação no cárcere possibilitaram essa mulher a 

oportunidade de redefinir sua identidade materna, além de fortalecer o vínculo com seu filho 

possibilitando um novo recomeço (HUANG; ATLAS; PARVEZ, 2012). 

Durante a pesquisa, foi observada a prática do aleitamento cruzado entre as mulheres 

em privação de liberdade das duas unidades prisionais investigadas. As mães informaram que 

deixavam outras nutrizes amamentarem seu bebê. 

Corrobora com os achados dessa pesquisa, um estudo realizado com gestantes e 

puérperas em situação de prisão que revelou que essa prática de amamentação cruzada é 

corriqueira no contexto prisional, na mesma cela uma mulher amamenta o filho da outra 

colega interna. Evidenciando, assim a situação de risco vivenciada pelas crianças no ambiente 

de confinação do cárcere (GUIMARÃES et al., 2018). 
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Deste modo, a prática da amamentação cruzada é contraindicada pelo MS e pela OMS, 

devido os diversos riscos para a saúde do bebê, inclusive a transmissão de doenças 

infectocontagiosas, tais como Hepatite B, HIV, HTLV e mononucleose (BRASIL, 2018; 

WHO, 2013). 

 

4.9.5 Cuidados na Imunização Infantil 

 

A imunização infantil é um procedimento fundamental para a proteção da criança. No 

contexto de cárcere em que a criança convive com sua mãe após o nascimento, faz-se 

necessário uma atenção focada na necessidade de vacinação, devido à exposição da criança a 

um ambiente insalubre e potencializador de contaminações. 

O estudo de Winter e Garrido (2017) revelou um retrato das adversidades do sistema 

prisional, e apontou que o desenvolvimento da tuberculose na prisão é favorecido para 

superlotação, nutrição precária, más condições higiênico-sanitárias, além de altas taxas de 

comorbidades.  

No presente estudo, foi observado que, em relação à imunização infantil, todas as 

crianças foram vacinadas com a BCG e Hepatite B na maternidade. 

De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacina BCG é indicada 

para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea) nos menores de cinco anos. 

A vacina deve ser administrada nas primeiras 12 horas de vida, preferencialmente na 

maternidade ou na primeira visita do bebê à UBS, considerando que quanto menor a idade 

maior é a eficácia da vacina (BAHIA, 2011; BRASIL, 2014d). 

Em relação aos cuidados pós-vacinais, foi observado o registro das orientações da 

equipe de enfermagem em relação a pápula formada no braço direito da criança após a 

administração da BCG. O MS recomenda que a pessoa vacinada e seu responsável devem ser 

orientados em relação às seguintes situações: ausência de cicatriz vacinal num período de 6 

meses; quando aparecer sinais de abscesso; e, no surgimento de sinais de linfadenopatias. 

Todo evento adverso deve ser avaliado, notificado, acompanhado e investigado (BAHIA, 

2011; BRASIL, 2014d). 

A Política Nacional de Atenção à Mulher em Privação de Liberdade recomenda que a 

equipe da Unidade de Saúde Prisional deva articular o encaminhamento da criança para a 

UBS da área de abrangência do presídio, para que nesta unidade a criança possa receber as 

demais vacinas elencadas no PNI, de acordo com sua faixa etária (BRASIL, 2014b). 
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Com relação à vacina conta a Hepatite B, esta é indicada para menores de um ano de 

idade, a partir do nascimento, preferencialmente, nas primeiras 12 horas de vida, ainda na 

maternidade (BRASIL, 2014d). Também foram encontrados registros nos prontuários das 

mães em relação às orientações sobre as reações mais comuns apresentadas pela criança após 

a vacinação de Hepatite B - eritema e febre. 

Foi observado neste estudo que a criança era encaminhada junto da mãe à UBS da área 

de abrangência da unidade prisional para a administração das vacinas preconizadas para os 

primeiros 6 meses de vida. Entretanto, houve atraso na administração das vacinas do segundo 

e quarto meses de vida, devido à dificuldade para conseguir escolta policial nos dias 

agendados para vacinação. 

 

4.9.6 Cuidados com a Triagem Neonatal 

  

Todo recém-nascido brasileiro tem direito a realizar gratuitamente quatro exames 

muito importantes para a sua saúde. São os chamados exames de triagem neonatal, que 

incluem Teste do Pezinho; Teste do Olhinho, Teste da Orelhinha e Teste do Coraçãozinho 

(BRASIL, 2018). 

Neste estudo, foi observado que dentre as triagens neonatais preconizadas pelo MS, as 

crianças só realizaram o Teste do Pezinho, com resultados normais. Para a realização deste 

teste, foi feito agendamento pela assistente social na unidade de referência para o presídio 

através da Central de Regulação, e, após o agendamento, foi solicitado à escolta policial para 

levar mãe e criança para a realização do exame. O resultado foi encaminhado para o Serviço 

Médico do presídio e anexado ao prontuário da interna.  

Ressalta-se que o Teste do Pezinho é uma das principais formas de diagnosticar 

doenças como a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras 

hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. 

Para realizar o Teste do Pezinho, a família deve levar o recém-nascido a uma UBS entre o 

terceiro e o quinto dia de vida (BRASIL, 2018).  
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4.9.7 Cuidados com o Sono e Repouso  

 

O sono da criança é algo fundamental para o seu crescimento e desenvolvimento. Toda 

criança tem a sua própria maneira de dormir. Os recém-nascidos dormem muitas vezes ao dia 

e cada sono dura, em média, três horas.  

Os padrões de sono variam entre os lactentes, geralmente entre os 3 a 4 meses de idade 

muitos lactentes já desenvolveram um padrão de sono noturno de pelo menos nove há 11 

horas por dia (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

Neste estudo, as mães relataram que a prisão é um ambiente barulhento, fazendo com 

que as crianças tenham dificuldades para dormir e não conseguem estabelecer uma rotina.  

Salienta-se, que as crianças dormiam no mesmo leito das mães, no Conjunto Penal 

Feminino em Salvador, e em berços, na Unidade Feminina do Conjunto Penal de Feira de 

Santana. 

 

4.9.8 Cuidados com o Brincar 

 

A literatura aponta que o brincar é o maior agente socializante, que fornece os 

estímulos necessários para o aprendizado sobre o ambiente e sua interação com o mesmo. 

Durante os primeiros meses de vida, o brincar torna-se mais sofisticado e interdependente. Do 

nascimento até o terceiro mês, a resposta do lactente ao meio ambiente é global e largamente 

indiferenciada.  

Brincar é dependente e é demonstrado pela criança com atitudes quietas (1 mês), 

através do sorriso (2 meses) e grito (3 meses). Do terceiro ao sexto mês, os lactentes 

demonstram mais interesse discriminado em estímulos, e começam a brincar sozinhos com 

um chocalho ou um brinquedo macio ou até mesmo com outra pessoa (HOCKENBERRY; 

WILSON, 2011). 

Contudo, a infraestrutura prisional priva o recém-nascido e o lactente dos estímulos 

necessários para seu desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Nesta pesquisa as mães 

relataram que na unidade prisional não é permitido a entrada de brinquedos ou mordedores, 

dificultando o estímulo das crianças.  

Ressalta-se que devido a higiene inadequada do contexto prisional, a criança também 

não pode explorar o chão, permanecendo no colo da mãe o tempo inteiro. 
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4.9.9 Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento da Criança 

 

O acompanhamento do crescimento e o desenvolvimento são eixos referenciais para 

todas as atividades de atenção à criança sob os aspectos biológico, afetivo, psíquico e social 

(HALPERN, 2015). Nesse sentido, a criança que convive com sua mãe na unidade prisional 

também necessita ter o seu acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. 

De acordo com o MS (BRASIL, 2018), o acompanhamento do crescimento, com 

avaliação e registro de peso, altura, vacinas, suplementação de ferro e vitamina A e vigilância 

do desenvolvimento infantil, é realizado por meio do acompanhamento dos marcos do 

desenvolvimento na Caderneta de Saúde da Criança.  

Os profissionais de saúde devem usar o cartão da criança como um instrumento que 

permite visualizar vários aspectos associados a ações de prevenção. O crescimento e 

desenvolvimento infantil devem ser acompanhados mensalmente, a fim de identificar 

precocemente as situações de risco para o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 

(BRASIL, 2018). 

Foi observado neste estudo que o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

das crianças foi realizado pela Equipe de Saúde da UBS da área de abrangência da unidade 

prisional. Entretanto, as consultas não foram contínuas devido à dificuldade para conseguir 

escolta policial nos dias agendados. 

Pesquisas sobre o encarceramento durante a gravidez, e suas implicações para as 

mulheres e para o recém-nascido, revelam as consequências negativas do encarceramento 

para a saúde neonatal, tais como o atraso no crescimento e desenvolvimento infantil, 

distúrbios na fala, alteração de comportamento, déficit de atenção pela ausência de estímulos 

adequados para a faixa etária e exposição as doenças infectocontagiosa (SUTHERLAND, 

2013; CONDON, 2017; ARINDE; MENDONÇA, 2019). 

Um estudo realizado na prisão feminina da Austrália revelou a vulnerabilidade 

apresentada pelas crianças durante a prisão materna, bem como as repercussões no seu 

desenvolvimento neuropsicomotor (DOWELL et al., 2018). 
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5 MANUSCRITOS 

 

Os resultados desta tese são apresentados em quatro manuscritos, obedecendo as 

normas de cada periódico escolhidos para publicação, e em um capítulo de livro, fruto da 

revisão da literatura em relação à temática proposta. 

Nesta parte do estudo, será dada voz as mulheres em situação de privação de liberdade 

no contexto prisional do estado da Bahia, os profissionais e as agentes penitenciárias. 

Após a leitura flutuante e a análise categorial das falas, as unidades de registro foram 

agrupadas em cinco categorias, que respondem aos objetivos propostos neste estudo. Cada 

categoria foi organizada e é apresentada na forma de manuscrito, em consonância às normas 

vigentes do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da EEUFBA. 

A seguir, serão apresentados os manuscritos: 

Manuscrito 1 (Capítulo de livro): SANTOS, DSS; CAMARGO, CL; BARRETO, AO; 

SANTOS, VB; WHITAKER, MCO. A criança no contexto de vulnerabilidade do cárcere. In: 

Figueiredo, GLA; Martins, CHG; Akerman, M. Vulnerabilidades & saúde grupos em cena por 

visibilidade no espaço urbano. 1 ed. São Paulo: Hucitec, 2018. 

Manuscrito 2: SANTOS, DSS; CAMARGO, CL; WHITAKER, MCO; OLIVEIRA, 

MMC; MARTINS, LA; CONCEIÇÃO, MM.  Mulheres em período gravídico puerperal: 

situação de vulnerabilidade no cárcere. Artigo foi submetido a Revista Enfermagem em Foco 

do COFEN em julho de 2020. 

Manuscrito 3: SANTOS, DSS; CAMARGO, CL; RAPOSO, JJBV; MARTINS, LA; 

WHITAKER, MCO; Condições de gestar, parir e nascer no contexto do sistema prisional. 

Artigo foi submetido a Revista Gaúcha em Enfermagem (RGE) em junho de 2020. 

Manuscrito 4: SANTOS, DSS; CAMARGO, CL; MARTINS, LA; WHITAKER, 

MCO. Cuidado à criança no cárcere: percepções dos profissionais de saúde. Artigo foi 

submetido a Revista Latino-Americano em Enfermagem em julho de 2020. 

Manuscrito 5: SANTOS, DSS; CAMARGO, CL; SANTOS, ACPO; ARAÚJO, CNV; 

NERY, CLPD. Atenção à criança no contexto prisional: um olhar das agentes penitenciárias. 

Artigo foi submetido a Revista de Saúde Pública em junho de 2020. 
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5.1 MANUSCRITO 1 (CAPÍTULO DE LIVRO):  

 

SANTOS, D.S.S.; CAMARGO, C.L.; BARRETO, A.O.; SANTOS, V.B.; WHITAKER, 

M.C.O. A criança no contexto de vulnerabilidade do cárcere. In: Figueiredo, GLA; 

Martins, CHG; Akerman, M. Vulnerabilidades & saúde grupos em cena por visibilidade no 

espaço urbano. 1 ed. São Paulo: Hucitec, 2018. 

 

A CRIANÇA NO CONTEXTO DE VULNERABILIDADE DO CÁRCERE 

 

Denise Santana Silva dos Santos 

Climene Laura de Camargo 

Osana de Andrade Barreto 

Vanuzia Batista dos Santos 

Maria Carolina Ortiz Whitaker 

 

1 INTRODUÇÃO 

O contexto do cárcere, vivenciado por crianças, ainda nos primeiros meses de vida, é 

um paradoxo sobre o conceito social da infância, desenvolvido desde o século XVII, bem 

como da proteção legal no século XX (ARIÉS, 1981). Período que vai desde o nascimento até 

aproximadamente o 12 anos caracterizado por acentuado crescimento e desenvolvimento 

físico e mental. Mais do que isto, é um período onde o ser humano desenvolve-se 

motoramente, psicologicamente, emocionalmente e socialmente, envolvendo graduais 

mudanças no comportamento e na construção da personalidade. 

 Na Constituição de 1988, no seu Artigo nº 227, que trata dos direitos das crianças 

brasileiras e dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).Entretanto, a Lei 

de Execução Penal - LEP criada em 1984 garanti a permanência das crianças, filhas de mães 

privadas de liberdade, nos cárceres do Brasil do nascimento até os seis meses (BRASIL, 

1984). 
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Outro instrumento de amparo e proteção dos direitos infantis é o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) instituído em 1990 no país. Este foi um grande ganho redirecionando a 

compreensão da criança como cidadão de direitos e deveres. No seu Art. 3º dispõe que a 

criança e o adolescente, gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral, assegurando legalmente, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990). 

Quando a infância é vivenciada no cárcere, esta criança experiência as angústias, 

aflições e sofrimento de um ambiente totalitário, fechado, com normas e condutas punitivas. 

A prisão é um aparato do Estado para abrigar as pessoas que infligiram/transgrediram a lei, 

entretanto os filhos (as) de presidiárias são inocentes, do ponto de vista legal, e permanecem 

no cárcere. 

Segundo Foucault (FOUCAULT, 2014), o cárcere é um instrumento de poder 

utilizado pelo Estado e ratificado pela sociedade para exercer o poder disciplinar ao 

delinquente, transgressor e os fora da lei. Davis e Dent (2003) ratificam esse pensamento e 

acrescentaram que o encarceramento tem cor e classe social e traz repercussões para gerações 

futuras. Nesse sentido, podemos nos perguntar, qual o sentido do cárcere para crianças de 0 a 

6 meses? 

Portanto, trazer à tona a realidade de crianças que estão convivendo diariamente com a 

superlotação dos cárceres, condições insalubres, celas úmidas e sujas, ou seja, ambientes 

predisponentes para a contaminação por doenças infectos contagiosas é um papel fundamental 

dos profissionais de saúde que atuam nestas instituições, já que existe hoje uma população de 

crianças que nascem e crescem nos cárceres brasileiros. 
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No sentido de contribuir para a reflexão sobre esta problemática, delimitou-se como 

objetivo deste estudo: Analisar a literatura acerca da vivencia de crianças em cárcere privado 

no período de 2012 a 2016. 

2 METODOLOGIA 

Estudo de revisão sistemática da literatura, de caráter exploratório e descritivo. A 

pesquisa de revisão pode propiciar uma apreciação do tema sob um novo enfoque, chegando a 

novas conclusões, não sendo assim, a repetição do que já foi dito ou escrito (MARCONI, 

LAKATOS, 2011). 

A busca dos artigos foi realizada em 05 bases de dados eletrônicos acessados através 

da Biblioteca Virtual em Saúde(BVS): Medical Literature Analysis and Retrieval System on-

line (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e Scientific Electronic Library Onlino (SciElo), Index Psicologia - Periódicos técnico-

científicos e Base de dados em Enfermagem (BDENF). 

Para o levantamento dos estudos foram utilizados os descritores “criança”, “prisões”, 

“saúde pública”, “maternidade” e “vulnerabilidade” no idioma português de acordo com os 

DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e inglês de acordo com o MeSH (Medical Subject 

Headings) “child”; “prisons”, “publichealth”; “maternity” e “vulnerability”adaptados de 

acordo com cada base de dados utilizadas. 

Foram seguidas cinco etapas: inicialmente realizou-se a busca pelos descritores 

“criança”,  “prisões”, “saúde pública”, utilizando o operador booleano AND; segundo com os 

descritores “criança”  AND “prisões”, terceiro com os descritores “maternidade” AND 

“prisões”, quarto com os descritores “criança” AND “vulnerabilidade” e por último foi 

cruzado “vulnerabilidade” AND “prisões”. A busca foi realizada no mês de julho de 2017. 

Para selecionar a amostra, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: ser 

artigo original, disponível na íntegra, indexados nas bases de dados selecionadas, publicado 
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entre os anos de 2012 a 2016, nos idiomas: português, inglês, espanhol e francês. Dessa 

forma, foram excluídos teses, dissertações, monografias e artigos que não tinham aderência à 

temática.  

Foi aplicada a técnica de análise temática, que conforme Bardin (2011) pode ser 

constituída de duas etapas: pré-análise e análise. Na primeira etapa foi efetuada a leitura 

flutuante dos textos, em que se constituiu o corpus, seguindo com leitura exaustiva destes, 

onde foram agrupados por similaridade, constituindo-se as categorias de análise conforme a 

compreensão e transversalização entre o discorrido pelos autores. 

3 RESULTADOS 

A estratégia de busca desta revisão possibilitou a obtenção de 645artigos, no entanto, 

alguns se repetiam nas bases de dados e cruzamentos dos descritores. No primeiro cruzamento 

com os descritores “criança” AND “prisões” AND “saúde pública” foram encontrados 15 

artigos e após utilizar os critérios de inclusão restaram apenas 06 após a leitura de título e 

resumo restaram 04 e após leitura na íntegra restaram apenas 03 artigos que atendiam aos 

objetivos da pesquisa. 

No segundo cruzamento com os descritores “criança” AND “prisões” foram 

encontrados 568 artigos, após utilizar os critérios de inclusão na pesquisa restaram 194 

artigos. Após a leitura de título e resumo e retirados os artigos duplicados nas bases de dados  

encontrados no cruzamento anterior restaram 08 e após leitura profundada dos textos e 

restaram 06 artigos. 

No terceiro cruzamento com os descritores “maternidade” AND “prisão” Foram 

encontrados 41 artigos após utilizar os critérios de inclusão ficaram 28 artigos e após leitura 

dos títulos e resumos ficaram 13 e após leitura na íntegra ficaram 08. 

No quarto cruzamento “criança” AND “vulnerabilidade” foram encontrados 03 artigos 

e após utilizar os critérios de inclusão não ficou nenhum. 
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No quinto cruzamento foram utilizados os descritores “vulnerabilidade” e “prisões” 

foram encontrados 18 artigos e após utilizar os critérios de inclusão ficaram 11 artigos e após 

leitura do título e resumo ficaram 09 após leitura na íntegra restaram 03 artigos. 

Dentre os artigos que contemplavam a temática foram selecionados 20 artigos, que 

encontraram aderência ao objetivo da pesquisa. Estes foram salvos em arquivos doc e pdf, e 

armazenados em pasta própria, sendo identificados conforme foco de investigação. Logo 

após, este material foi lido na íntegra, analisado criteriosamente e descrito no fluxograma a 

seguir (Figura 1). 

Gráfico 1 - Fluxograma de busca dos artigos na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Salvador, 

Bahia, Brasil, 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir deste aprofundamento das leituras foram selecionados 20 artigos, que 

encontravam compatibilidade com os objetivos dos autores e os critérios de inclusão. Após a 

leitura, foi construído um quadro com a classificação dos artigos em relação a autor, título, 

ano de publicação, base de dados, método, cenário do estudo e periódico de publicação 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1. Relação de artigos classificados por autor, título, ano de publicação, base de dados 

indexados, método, cenário do estudo e periódico de publicação. Salvador, Bahia, Brasil. 

2017. 

Nº Autores Título Ano de 

publica

ção 

Base de 

Dados 

Método Cenário 

do Estudo 

Periódico 

de 

Publicação 

1 BARSA

GLINI, 

R.A.; 

KEHRIG

, R.T.; 

ARRUD

A, M.B. 

Análise de 

percepção de 

gestores sobre 

a gestão da 

política de 

saúde 

penitenciária 

em Mato 

Grosso, Brasil 

2015 LILACS Qualitati

vo, 

descritiv

o e 

explorat

ório 

Penitenciá

ria de 

Mato 

Grosso 

Saúde Soc.  

2 VENTU

RA, M; 

SIMAS, 

L; 

LAROU

ZÉ, B. 

Maternidade 

atrás das 

grades: em 

busca de 

cidadania e da 

saúde. Um 

estudo sobre a 

legislação 

brasileira 

2015 MEDLI

NE 

Estudo 

qualitati

vo e 

docume

ntal 

Pesquisa 

documenta

l realizada 

no âmbito 

federal e 

nos 

estados do 

Rio 

Grande do 

Sul, Mato 

Grosso, 

Paraná e 

São Paulo. 

Cad. Saúde 

Pública 

3 GOSHIN

, L.S; 

BYRNE, 

M.W; 

HENNI

NGER, 

A.M. 

Recidivism 

after release 

from a prison 

nursery 

program 

2014 MEDLI

NE 

Quantita

tivo 

Unidade 

do 

berçário 

na prisão 

em Nova 

York 

Public 

Health Nurs 
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4 LEE,C.B

;SANSO

NE,F.A;

SWANS

ON,C.T

ATUM,

K.M. 

Incarcerated 

fathers and 

pareting: 

importance oh 

the relationship 

with their 

children 

2012 MEDLI

NE 

Quantita

tivo 

Prisão de 

Segurança 

Máxima 

na Coreia 

do Sul 

SocWork 

Public 

Health 

5 SOARE

S,I.R; 

CENCI,

C.M.B; 

OLIVEI

RA, 

L.R.F 

Mães no 

cárcere: 

percepção de 

vínculo com os 

filhos 

2016 Index 

Psicologi

a – 

Periódic

os  

Qualitati

vo 

Presídio 

feminino 

no Rio 

Grande do 

Sul 

Estudos e 

Pesquisas 

em 

Psicologia 

6 GOSHIN

, L.S. 

Ethnographic 

assessment of 

an alternative 

to incarceration 

for women 

with minor 

children 

 

 

2015 MEDLI

NE 

Qualitati

vo e 

etnográf

ico 

Programa 

Alternativ

o de 

Habitação 

de apoio 

ao 

encarcera

mento 

mulheres  

com filhos 

menores 

nos EUA. 

Am J 

Orthopsychi

atry 

7 TURNE

Y, K. 

Stress 

proliferation 

across 

generations? 

Examining the 

relationship 

between 

parental 

incarceration 

and childhood 

health 

2014 MEDLI

NE 

Quantita

tivo 

EUA Jounal oh 

Health and 

Social 

Behavior 

8 SUTHE

RLAND, 

M.A. 

Incarceration 

during 

pregnancy: 

implications 

for womwn, 

newborns and 

health care 

providers 

2013 MEDLI

NE 

Qualitati

vo 

EUA Nurse 

Womens 

Health 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Goshin,%20Lorie%20S%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Goshin,%20Lorie%20S%22
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9 HUANG

, K.; 

ATLAS, 

R.; 

PARVE

Z, F. 

The 

significance of 

breastfeeding 

to incarcerated 

pregnant 

women: an 

exploratory 

study. 

 

 

2012 MEDLI

NE 

Qualitati

vo e 

explorat

ório 

Unidade 

Prisional 

de Nova 

York. 

BIRTH 

Issues in 

Perinatal 

Care 

10 MATÃO

, M.E.L.; 

MIRAN

D, D.B.; 

MALAQ

UIAS, 

A.; 

SOUZA, 

E.L. 

Maternidade 

atrás das 

grades: 

particularidade

s do binômio 

mãe e filho 

2016 BDENF Qualitati

vo e 

descritiv

o 

Penitenciá

ria 

feminina 

da região 

metropolit

ana de 

Goiânia 

Enferm. 

Cent. O. 

Min. 

11 DIUAN

A, V.; 

VENTU

RA, M.; 

SIMAS, 

L.; 

LAROU

ZÉ, B.; 

CORRE

A, M. 

Direitos 

reprodutivos 

das mulheres 

no sistema 

penitenciário: 

tensões e 

desafios na 

transformação 

da realidade 

2016 LILACS Qualitati

vo e 

descritiv

o 

Penitenciá

rias 

femininas 

de 04 

capitais 

brasileiras 

Ciências & 

Saúde 

Coletiva 

12 FRANÇ

A, 

A.M.B.; 

OLIVEI

RA e 

SILVA,J

.M. 

A mulher em 

situação de 

prisão e a 

vivência da 

maternidade 

2016 BDENF Qualitati

vo 

Estabeleci

mento 

Prisional 

Feminino 

de Santa 

Luzia 

(EPFSL) 

em 

Maceió/ 

Alagoas 

Rev Enferm 

UFPE on 

line 

13 CASTEL

LO, C. 

 

Femme et 

mèreen prison, 

uneréalité 

difficile 

2015 MEDLI

NE 

Qualitati

vo 

Penitenciá

ria 

Feminina 

da 

França 

Soins 

Pediatr 

Pueric 

 

14 GATÉ, J. Le droit d´être 

méreen prison 

2015 MEDLI

NE 

Qualitati

vo 

Penitenciá

ria 

Feminina 

da 

França 

Soins 

Pediatr 

Pueric 

 

15 GÉNUIT La maternité 2015 MEDLI Qualitati Penitenciá Soins 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fran%C3%A7a,%20Alba%20Maria%20Bomfim%20de%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fran%C3%A7a,%20Alba%20Maria%20Bomfim%20de%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fran%C3%A7a,%20Alba%20Maria%20Bomfim%20de%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Jov%C3%A2nia%20Marques%20de%20Oliveira%20e%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Jov%C3%A2nia%20Marques%20de%20Oliveira%20e%22
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

, P. détenue 

 

 

NE vo ria 

Feminina 

da 

França 

Pediatr 

Pueric 

 

16 GIROU, 

S. 

Puéricultriceen 

prison, une 

expérince hors 

du commun 

2015 MEDLI

NE 

Qualitati

vo 

Penitenciá

ria 

Feminina 

da 

França 

Soins 

Pediatr 

Pueric 

 

17 MARIA

NO, 

G.J.S.; 

ANREW

S, T. 

Amamentação 

em ambiente 

prisional: 

perspectivas 

das enfermeiras 

de uma 

Penitenciária 

Feminina 

Irlandesa 

2015 BDENF Qualitati

vo, 

explorat

ório e 

descritiv

o 

Penitenciá

ria 

Feminina 

Dóchas 

Centre 

(Irlanda) 

Revista 

Iberoameri

cana de 

Educación 

Investigaci

ón em 

Enfermería 

18 PEREIR

A, E.L. 

Famílias de 

mulheres 

presas, 

promoção da 

saúde e acesso 

às políticas 

sociais no 

Distrito 

Federal, Brasil  

2016 SCIELO Qualitati

vo 

Penitenciá

ria 

feminina 

do Distrito 

Federal 

Ciências & 

Saúde 

Coletiva 

19 SOARE

S 

FILHO, 

M.M.; 

BUENO, 

P.M.M.G 

Demografia, 

vulnerabilidade 

e direito a 

saúde da 

população 

prisional 

brasileira 

2016 SCIELO Estudo 

descritiv

o 

Perfil 

Demográfi

co da 

população 

Prisional 

no Brasil 

Ciências & 

Saúde 

Coletiva 

20 ARAÚJ

O, 

T.M.E; 

ARAÚJ

O 

FILHO, 

A.C.A; 

FEITOS

A, 

K.V.A. 

Prevalência de 

Sífilis em 

mulheres do 

sistema 

prisional de 

uma capital do 

nordeste 

brasileiro 

2015 LILACS Estudo 

de corte 

transver

sal 

Penitenciá

ria 

feminina 

de 

Teresina – 

PI 

Ver. Eletr. 

Enf. 
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4 DISCUSSÃO 

De acordo com Foucault (2014) a compreensão do cárcere como um aparato do estado 

para controlar os corpos indóceis e imprimir o poder através da punição do corpo nos faz 

refletir que este espaço muitas vezes também pode ser o lar inicial de um número crescente de 

crianças que tem iniciado sua infância nas celas da prisão, tendo causa o encarceramento de 

suas mães. 

Portanto, emergiram três categorias para propiciar uma melhor compreensão da 

análise, assim denominadas: Cárcere como local de vulnerabilidade; A infância no cárcere e a 

violação de direitos e Repercussões do cárcere no desenvolvimento infantil e o papel da 

enfermagem. 

4.1 Categoria 1 –Cárcere como local de vulnerabilidade 

O cárcere tem suas peculiaridades descritas na literatura como local de superlotação e 

problemas de infra-estrutura que eleva a propensão para contaminação por doenças infecto-

contagiosas. Esta realidade expõe mãe e criança a situações de vulnerabilidade apontadas em 

diversas pesquisas desenvolvidas nas penitenciárias femininas dos EUA (GOSHIN; BYRNE; 

HENNINGER, 2013). 

No estudo realizado no contexto brasileiro, na penitenciária do norte do Rio Grande do 

Sul foi evidenciado a precariedade do cárcere, os problemas com a alimentação, higienização, 

celas superlotadas, com pouca iluminação e mal ventiladas (TURNEY, 2014). Isso revela o 

ambiente inóspito da prisão para o convívio de uma criança nos primeiros meses de vida. 

Uma pesquisa realizada na penitenciária feminina na região metropolitana de Goiânia  

revelou que a permanência da criança no cárcere  é algo preocupante devido ás 

inconformidades do espaço prisional, a vulnerabilidade do ambiente, a fragilidade da rede de 

apoio e as normas e condutas que fazem deste local um lugar insalubre para a criança 

(SOARES; CENCI; OLIVEIRA, 2016). 
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A insalubridade do cárcere foi descrita também numa pesquisa realizada com gestores 

de saúde do sistema prisional de Mato Grosso. O estudo descreve que o contexto prisional 

imprime peculiaridades na assistência à saúde, que a ponta para o questionamento da 

aplicabilidade do princípio da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS), trazendo um 

paradoxo entre o cuidado necessário e o possível. Nesse contexto a pesquisa ressalta assim, os 

problemas de inadequação da infra-estrutura do presídio, os problemas da superlotação, a 

propagação de doenças infectocontagiosa como desafios constantes vivenciado pelos gestores 

e pela equipe de saúde (MATÃO; MIRANDA; MALAQUIAS; SOUZA, 2016). 

Um estudo demográfico sobre a população carcerária no Brasil evidenciou o aumento 

da população nos presídios ao longo das últimas décadas, isto propicia a disseminação de 

doenças. A prisão se torna, então, objeto de intervenção diferenciada por parte dos órgãos 

públicos vinculados aos poderes executivos e judiciário, tendo em vista que os dados apre-

sentam um alto grau de iniquidades e de vulnerabilidades em saúde entre a população 

prisional, cujas necessidades envolvem um conjunto de ações intersetoriais de políticas 

públicas transversais à própria execução penal (BARSAGLINI; KEHRIG; ARRUDA, 2015). 

Diante da extrema vulnerabilidade das crianças no cárcere faz-se necessário a 

efetivação das políticas públicas existente no Brasil no tocante a proteção da criança 

(SOARES FILHO; BUENO, 2016). 

Pesquisa realizada na penitenciária feminina do Piauí aponta para a situação de 

vulnerabilidade que as mulheres vivenciam no cárcere e o aumento dos casos de sífilis, 

favorecendo a transmissão vertical da doença e a contaminação dos bebês (VENTURA; 

SIMAS; LAROUZÉ, 2015).  

 Corroborando esse pensamento dois estudos realizados na penitenciária feminina 

francesa identificaram a prisão como um local difícil e violento e que mulheres e crianças 
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vivenciam situação de fragilidade, miséria social e emocional (GATÉ, 2015; CASTELLO, 

2015). 

 Por fim, uma pesquisa realizada na penitenciária feminina da Irlanda descreveu que, 

ao considerar uma penitenciária para mulheres, deve-se levar em consideração a questão das 

crianças e os problemas emergentes que surgiram devido à estrutura do cárcere e a infância 

(GÉNUIT, 2015). 

4.2 Categoria 2– A infância no cárcere e a violação de direitos 

A violação de direitos de crianças traz fortes repercussões e impactos na sociedade 

atual, tais como o aumento da violência e da marginalização infantil. Um dos aspectos 

abordados nesse artigo é a invisibilidade das crianças no contexto do cárcere e a perpetuação 

da violência expostas a esses infantes. 

No cenário brasileiro a mulher grávida em situação carcerária tem dificuldades de 

acesso ao pré-natal no presídio, dificuldades em realizar os exames de rotina, além da demora 

do encaminhamento a maternidade no momento do parto, aumentando a chance de 

complicações no período perinatal. Essa situação é estendida aos seus filhos, reproduzindo um 

círculo vicioso de persistente violação de direitos humanos (SOARES FILHO; BUENO, 

2016). 

Um estudo sobre a percepção do vínculo com mulheres em privação de liberdade no 

presídio feminino no Rio Grande do Sul evidenciou o descaso do poder público e o não 

respeito aos direitos individuais de mães e crianças que vivenciavam o cotidiano do cárcere 

(BARSAGLINI; KEHRIG; ARRUDA, 2015). 

Estudo com pais e filhos numa penitenciária de segurança máxima na Coréia do Sul 

revela a necessidade da discussão sobre Políticas Públicas de atenção a essa criança e suas 

implicações para a vida delas (LEE; SANSONE; SWANSON; TATUM, 2012). 
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Os resultados de pesquisas nas prisões dos Estados Unidos (GOSHIN; BYRNE; 

HENNINGER, 2013; HUANG; ATLAS; PARVEZ, 2012) revelam que as desvantagens do 

cárcere para a saúde da criança, tais como a privação de estímulos necessários para o 

favorecimento do desenvolvimento infantil, são uma consequência negligenciada do 

encarceramento de massa. E que o aprisionamento dado a sua distribuição desigual na 

população pode ter implicações para desigualdades de classe, étnico-racial na saúde das 

crianças. Ou seja, mais uma violação dos direitos da criança. 

Pesquisa realizada por Goshin (2015) na penitenciária feminina mais antiga de Nova 

York descreve que as crianças que vivem nas prisões com suas mães, em relação à noção do 

bem-estar e sua relação com a saúde e garantia de direitos da criança, estão em situação de 

invisibilidade, ou seja, não são contemplados na elaboração dos planos de intervenção para 

melhoria das condições de saúde da população carcerária. 

Esse fato é agravado, ao considerar que as mulheres pertencem a um grupo que mais 

cresce entre os encarcerados nos EUA. Aproximadamente de 6 a 10% das mulheres 

encarceradas estão grávidas e vivenciam a maternidade no cárcere. Essas mulheres têm mais 

doenças graves e são particularmente mais vulneráveis e relatam ter recebido menos cuidados 

no pré-natal do que os determinados pelas Políticas Públicas de Saúde (SUTHERLAND, 

2013). O que, mais uma vez, evidencia uma violação dos direitos das mães e crianças em 

situação de privação de liberdade. 

Condições semelhantes foram observadas no Brasil em relação aos direitos de acesso à 

saúde das crianças encarceradas. Esse fato tem desenvolvido uma relação de tensão entre as 

mães de lactentes e as administrações penitenciárias. De modo geral, diariamente, não há 

assistência pediátrica intramuros nem tampouco à noite. As emergências de saúde das 

crianças requerem a ida aos serviços de saúde extramuros. Sendo que para tanto, a equipe de 

saúde avaliam a real necessidade do atendimento, o que gera uma situação de conflito entre as 
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mães e os agentes carcerários (DIUANA; VENTURA; SIMAS; LAROUZÉ; CORREA, 

2016). 

Os (as) filhos (as) que estão encarcerados juntamente com suas mães têm o seu direito 

de ir e vim retirado, porém o direito a saúde é um dever do Estado e deve ser cumprido fora e 

dentro da prisão. Portanto, destaca-se a importância da garantia do direito a saúde das crianças 

no cárcere e o principio da dignidade humana (PEREIRA, 2016). 

4.3 Categoria 3 - Repercussão do cárcere no desenvolvimento infantil  

As péssimas condições de infra-estrutura dos cárceres influenciam negativamente no 

desenvolvimento infantil como foi identificado nos artigos em estudo. 

Estudo com 139 mulheres que conviveram com seus filhos na Unidade de Berçário de 

uma prisão do Estado de Nova York durante os anos 2001 e 2007 evidenciou que as crianças 

eram afetadas pelo afastamento dos seus pais, apresentando agitação, alteração no 

comportamento, hiperatividade e distúrbios no sono (GOSHIN; BYRNE, HENNINGER, 

2013). 

As estatísticas descritas no estudo de Turney (2014) sobre a Teoria da proliferação de 

estresse que sugere que o encarceramento dos pais pode ter efeitos deletérios intergeracionais 

e consequências para saúde da criança mostram que as crianças de pais encarcerados são uma 

população vulnerável com desvantagens em uma série de resultados de saúde, tais como 

déficit de atenção, hiperatividade, comportamento ou problemas de condutas, atraso no 

desenvolvimento e problemas de fala ou linguagem. 

Uma pesquisa sobre o encarceramento durante a gravidez e suas implicações para as 

mulheres e para o recém-nascido revela as implicações negativas do encarceramento para a 

saúde do recém-nascido, tais como atraso no crescimento e desenvolvimento infantil, pela 

ausência de estímulos adequados para essa faixa etária e pela exposição as doenças infecto 

contagiosa (SUTHERLAND, 2013). 
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O estudo de Matão, Miranda e Malaquias (2016) revela que o cárcere interfere no 

desenvolvimento biopsicossocial da criança sendo um local de privação de liberdade e de 

exposição a situações de conflito e colocando a vida da criança em risco. 

Um trabalho realizado na prisão de segurança máxima apontou a importância do 

relacionamento dos filhos com seus pais encarcerados e evidenciou as implicações do 

sofrimento psíquico que vivenciam as crianças em contexto de cárcere, tais como distúrbio de 

ansiedade, alteração no sono, agressividade e distúrbios de comportamento (LEE; 

SANSONE; SWANSON; TATUM, 2012). 

Um programa desenvolvido no sistema penal dos EUA permitiu que as mulheres 

envolvidas na justiça penal permaneçam com seus filhos na comunidade e que possam 

diminuir alguns dos efeitos intergeracionais negativos do encarceramento. Este programa foi 

construído com o núcleo de valor da preservação da família. Jurisdições em todo o EUA estão 

explorando estratégias de reforma para enfrentar os efeitos negativos de encarceramento. Isso 

ocorre após quase quatro décadas de crescimento explosivo nas taxas de encarceramento. 

Identificando assim os impactos negativos do encarceramento materno na vida dos filhos, 

com repercussões no crescimento e desenvolvimento da criança e dificuldade para formação 

do vínculo materno (GOSHIN, 2015). 

Entretanto, pesquisas na área da psicologia infantil têm apontado também os efeitos 

benéficos da manutenção do vínculo, mesmo que seja no contexto do cárcere, ou seja, que é 

fundamental que esta mulher amamente seu filho e estabeleça uma relação de amor com esse 

filho. Isso influenciará no desenvolvimento psíquico e emocional dessa criança(MARIANO; 

SILVA; ANDREWS, 2015; SOARES; CENCI; OLIVEIRA, 2016;ARAÚJO; ARAÚJO 

FILHO; FEITOSA, 2015). 
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O estudo de França e Oliveira e Silva (2016) descreve que a maternidade dentro do 

cárcere pode favorecer a dificuldade na formação do vínculo do binômio mãe-filho e traz 

repercussões na saúde psíquica dessa criança. 

Corroborando com esse dado, outra pesquisa descreveu que a separação forçada após 

o parto por causa do encarceramento materno desencadeia sofrimento psíquico e emocional 

na mãe e na criança. O estabelecimento do apego entre a criança e sua mãe é sustentado por 

um cuidado contínuo e a separação abrupta e duradoura o expõe a sofrimento psíquico com 

implicações para o desenvolvimento da confiança e sua relação interpessoal (SOARES; 

CENCI; OLIVEIRA, 2016). 

Com relação à atuação da enfermagem no contexto do cárcere um estudo no berçário 

da penitenciária em Nova York evidenciou a importância das enfermeiras que trabalhavam no 

berçário da prisão que forneciam a maioria dos cuidados à essa criança e sua mãe através de 

ações de educação e saúde e favoreciam o estabelecimento do vínculo entre mãe-bebê 

(GOSHIN; BYRNE; HENNINGER, 2013). 

Estudo francês descreve que embora seja importante a existência de unidades de 

berçário na penitenciária feminina, existem alternativas, fora da prisão, a fim de oferecer a 

criança e a mãe soluções mais adequadas para o crescimento e desenvolvimento infantil 

(GATÉ, 2015). 

Outro estudo francês demonstrou a importância da enfermagem pediátrica e revelou a 

suas contribuições nas prisões, com as mulheres encarceradas e com os seus filhos. Revela 

que o trabalho dessas enfermeiras é uma experiência única em que se embasou no 

profissionalismo e emoção. De fato, se a prisão é um local de detenção, também pode ser um 

lugar de cuidados e apoio (GIROU, 2015). 
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Poucos os estudos retratam as consequências da prisão para vida de filhos das 

mulheres em privação de liberdade, tendo a ideia de que a prisão da mulher também serve 

para punir seu filho (SUTHERLAND, 2013). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar a literatura acerca da vivencia de crianças em cárcere privado, possibilitou 

refletir sobre esta problemática complexa, que apesar de ainda pouco estudada, em relação aos 

inúmeros distúrbios de ordem física e psíquica que acarreta no desenvolvimento infantil, vem 

se avultando, considerando o número cada vez maior de mulheres em idade fértil que 

adentram o sistema presidiário, seja no Brasil ou em outros países do Mundo. 

A literatura escassa sobre esta temática revela a dificuldade dos profissionais, de 

diversas áreas do saber, debruçarem-se sobre o processo de nascimento e crescimento de 

crianças dentro do sistema presidiário e na proposição de medidas de enfrentamento desta 

realidade tão cruel. Nesse cenário, os direitos da criança, assegurados por leis e tratados 

nacionais e internacionais, não são observados na vivencia cotidiana de crianças cujas mães 

encontram-se como parturientes ou lactantes, no sistema prisional. 

Faz-se necessário ampliar os estudos que tenham como enfoque a avaliação dos 

impactos do cárcere na vida da criança de forma longitudinal além de estudos que possam 

subsidiar ações de cuidado e proteção  à saúde dessas crianças.   

As publicações se concentraram nos últimos anos, evidenciando a urgência de estudos 

sobre o desdobramento da vivência da infância no cárcere e seus reflexos na própria 

sociedade que a mesma está inserida. 

Diante do que foi exposto, ressalta-se a importância de se refletir sobre a 

vulnerabilidade da infância no contexto do cárcere. Este ambiente expõe à criança a condição 

de vulnerabilidade individual, social e programática perpetuando, assim, as mazelas do 

sistema prisional, tão excludente e punitivo. 
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Desta forma, propõe-se uma maior atenção à implementação e eficácia das políticas 

públicas que favoreçam a agilidade dos processos das mulheres grávidas e mães de lactentes 

no contexto de prisão e a possibilidade da prisão domiciliar nos casos permitidos em lei. 
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5.2 MANUSCRITO 2:  O ARTIGO FOI SUBMETIDO A REVISTA ENFERMAGEM EM 

FOCO DO COFEN 

 

MULHERES EM PERÍODO GRAVÍDICO PUERPERAL: SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE NO CÁRCERE 

 

WOMEN IN PUERPERAL GRAVIDIC PERIOD: SITUATION OF 

VULNERABILITY IN THE PRISON 

 

MUJERES EN PERÍODO GRAVÍDICO PUERPERAL: SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN LA PRISIÓN 

 

 

Resumo 

Objetivo: analisar o perfil de gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade no 

cárcere. Método: Trata-se de um estudo de corte transversal, com 35 prontuários e processos 

judiciais de gestantes e puérperas que estiveram encarceradas em dois presídios baianos no 

período de janeiro de 2017 a novembro de 2018. Resultados: mulheres negras, jovens, baixa 

renda e presas devido ao envolvimento com drogas. Foi evidenciado que a maioria das 

gestantes e puérperas não eram reincidentes no sistema prisional e que o consumo de 

substâncias psicoativas era elevado entre elas. Estas mulheres tiveram acesso à realização das 

consultas de pré-natal e realização de exames, bem como tratamento das patologias 

identificadas durante a gestação. Conclusão: este estudo permitiu delinear um perfil sócio 

demográficos e obstétrico predominante desta população vulnerável, servindo assim como 

parâmetro para o desenvolvimento de políticas, programas e projetos que minimizem as 

dificuldades em que estão expostas. 

Descritores: Gestante; Maternidade; Cárcere; Vulnerabilidade; Mulher. 

 

Abstract 

Objective: to analyze the profile of pregnant women and puerperal women in situations of 

vulnerability in prison. Method: This is a cross-sectional study, with 35 medical records and 

legal proceedings of pregnant and postpartum women who were incarcerated in two Bahian 

prisons between January 2017 and November 2018. Results: black women, young people, 

low income and arrested due to involvement with drugs. It was evidenced that the majority of 

pregnant women and puerperal women were not repeat offenders in the prison system and that 

the consumption of psychoactive substances was high among them. These women had access 

to prenatal consultations and examinations, as well as treatment of the pathologies identified 

during pregnancy. Conclusion: this study allowed to outline a predominant socio-

demographic and obstetric profile of this vulnerable population, thus serving as a parameter 

for the development of policies, programs and projects that minimize the difficulties in which 

they are exposed. 

Descriptors: Pregnant woman; Maternity; Prison; Vulnerability; Woman. 

 

Resumen 

Objetivo: analizar el perfil de mujeres embarazadas y puerperales en situaciones de 

vulnerabilidad en prisión. Método: Este es un estudio transversal, con 35 registros médicos y 

procedimientos legales de mujeres embarazadas y madres que fueron encarceladas en dos 

cárceles de Bahía desde enero de 2017 hasta noviembre de 2018. Resultados: mujeres negras, 

jóvenes, bajos ingresos y arrestado por involucrarse con drogas. Se evidenció que la mayoría 
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de las mujeres embarazadas y puerperales no eran delincuentes reincidentes en el sistema 

penitenciario y que el consumo de sustancias psicoactivas era alto entre ellas. Estas mujeres 

tuvieron acceso a consultas y exámenes prenatales, así como al tratamiento de las patologías 

identificadas durante el embarazo. Conclusión: este estudio permitió delinear un perfil 

sociodemográfico y obstétrico predominante de esta población vulnerable, sirviendo así como 

un parámetro para el desarrollo de políticas, programas y proyectos que minimizan las 

dificultades en las que están expuestos. 

Palabras Claves: Mujer embarazada; Maternidad; Prisión; Vulnerabilidad; Mujer. 

 

INTRODUÇÃO 

A inserção da mulher na criminalidade tem impactos na estruturação familiar e no 

cuidado à criança, isto porque desestrutura o papel social da mulher no cuidado do lar e no 

cuidado das crianças. Quando um homem é encarcerado, em geral a mulher fica com os filhos 

e a família se mantém, entretanto quando uma mulher vai presa, pode ser necessários que seus 

filhos sejam distribuídos entre os parentes gerando desorganização da dinâmica familiar em 

geral. 

Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) 

realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) vinculado ao Ministério da 

Justiça e Segurança Pública revelam que no ano de 2016 existiam 42.355 mulheres em 

situação de prisão no Brasil, revelando um aumento do número de 698% nos últimos 16 anos. 

Apesar deste aumento significativo, apenas 7% dos estabelecimentos prisionais são 

exclusivos femininos, outros 17% são caracterizados como mistos, ou seja, contam com 

alas/celas específicas para o aprisionamento de mulheres dentro de um estabelecimento 

originalmente masculino(1). 

Duas pesquisas nacionais revelaram características em relação à maternidade no 

cárcere. O primeiro estudo “Dar à luz na sombra” realizado pelo Ministério da Justiça 

vinculado ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelou que a população 

carcerária feminina do país é formada por mulheres jovens, negras, de baixa renda, em geral 

criam seus filhos sozinhas, são chefes de família, sendo as principais responsáveis pela guarda 

/cuidado das crianças e encontram-se em prisão provisória(2). A segunda foi um levantamento 
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censitário da população feminina que convive com seus filhos em unidades prisionais das 

capitais e regiões metropolitana no Brasil no período de 2014 e 2016, revelou que 241 mães e 

seus filhos conviviam nos presídios brasileiros em situação de vulnerabilidade com grandes 

repercussões para saúde materna e da criança(3).  

Cerca de 62% das mulheres em situação de prisão no Brasil, respondem a crimes 

ligados ao tráfico de drogas. A maioria delas, contudo, não tem ligação com grupos 

criminosos e tampouco ocupa postos de chefia, sendo coadjuvantes nesse processo e 

revelando a situação de vulnerabilidade vivenciada por elas(4,5). 

Pesquisas realizadas nas prisões femininas dos Estados Unidos revelaram dados 

semelhantes ao do Brasil dentre as mulheres em situação de prisão estão as afro-descentes, 

estrangeiras, pobres e com baixa escolaridade(6,7,8,9). 

A Bahia é o 12º estado com maior número de população carcerária, um total de 15.294 

presos incluindo masculino e feminino. Em janeiro de 2018, o estado possuía 528 mulheres 

em privação de liberdade distribuídas em 8 unidades penais e um hospital de custodia. O 

estado possui apenas um presídio feminino na capital destinado exclusivamente ao 

encarceramento de mulheres. As demais unidades são mistas, e em apenas duas unidades 

possui berçário para alojar mãe e filho durante os seis meses de amamentação(1,10). 

Segundo dados do cadastro nacional de presas grávidas ou lactantes do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) realizado em fevereiro de 2018, 685 detentas gestantes ou lactantes 

vivem nos presídios de todo o Brasil. Dessas, 98 estão no Nordeste e oito encontram-se na 

Bahia. O estado baiano é o quarto do Nordeste em relação ao encarceramento de grávidas e 

lactantes. O recordista é o Ceará (41), seguido de Sergipe (11) e Rio Grande do Norte (9). 

Sendo que Piauí e a Bahia, encontram-se no mesmo patamar (8) (11). 

Esses dados revelam as situações de vulnerabilidade vivenciadas pelas mulheres 

durante o exercício da maternidade no sistema prisional. As unidades não estão preparadas 
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para receber estas mulheres, possuem infra-estrutura inadequada e ambiente insalubre (o que 

repercute no crescimento e desenvolvimento da criança). Assim, crianças são expostas a 

condições de vida inapropriadas na fase inicial da sua vida. 

Frente a essas considerações, elaborou-se a questão norteadora deste estudo: Qual o 

perfil de gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade no cárcere? Para responder tal 

questionamento foi estabelecido como objetivo analisar o perfil de gestantes e puérperas em 

situações de vulnerabilidade no cárcere. 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de corte transversal, tendo como lócus de pesquisa o Conjunto 

Penal Feminino de Salvador e a Unidade Prisional Feminina do Conjunto Penal de Feira de 

Santana no estado da Bahia. Essas unidades foram escolhidas por serem unidades que 

possuem berçário para acolher mãe e filho no estado da Bahia. Foram analisados prontuários e 

processos judiciais de gestantes e puérperas que estiveram nos presídios em questão no 

período de janeiro de 2017 a novembro de 2018. 

O recorte temporal escolhido é referente à promulgação do Habeas Corpus (HC) 

coletivo em 10 de fevereiro de 2018 em favor de todas as presas grávidas, puérperas (que 

deram à luz até 45 dias) ou com filhos de até 12 anos de idade sob sua responsabilidade. O 

HC concedeu a prisão domiciliar às mulheres processadas que ainda não foram sentenciadas, 

ou seja, as presas provisórias(12,13). 

O instrumento de coleta foi composto por dados sociodemográficos e obstétricos. Os 

dados foram coletados nos meses de setembro à novembro de 2018 após aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da 

Bahia (EE/UFBA) sob o parecer nº 2.876.907. Foram respeitados os princípios éticos 

estabelecidos pela Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde e por utilizar dados 

secundários, dispensou o termo de consentimento livre e esclarecido. 
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Os dados foram tabulados no programa Excel, agrupados e apresentados em forma de 

tabelas e gráficos para melhor compreensão do leitor. 

RESULTADOS 

Inicialmente, será exposta a caracterização sociodemográfica dessas gestantes e 

puérperas em situação de vulnerabilidade do cárcere descritos na Tabela 1. 

Tabela1. Características sócio demográficas de gestantes e puérperas em situação de 

prisão no Conjunto Penal feminino de Salvador e da Unidade Penal de Feira de Santana. 

Bahia, Brasil- 2018. 

 Nº*(35) % 

Faixa Etária   

18 a 24 13 37,2 

25 a 29 9 25,7 

30 a 34 9 25,7 

35 a 45 4 11,4 

Raça/ Cor   

Parda 28 80,0 

Preta  5 14,3 

Branca  2 5,7 

Escolaridade   

Fundamental Incompleto 

Fundamental Completo 

Ensino Médio Incompleto 

Ensino Médio Completo 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

9 

2 

16 

6 

1 

1 

25,7 

5,7 

45,7 

17,1 

2,8 

2,8 

Estado Conjugal   

Casada/ União estável 

Solteira, com parceiro fixo 

Solteira, sem parceiro fixo 

Divorciada 

17 

11 

6 

1 

48,6 

31,5 

17,1 

2,8 

Ocupação   

Ambulante 

Diarista 

Manicure 

Cabeleireira 

Estudantes 

Do lar 

Serviços Gerais 

Recepcionista 

Trançadeira 

Autônoma 

07 

07 

06 

03 

03 

02 

02 

01 

01 

01 

20,0 

20,0 

17,1 

8,5 

8,5 

5,7 

5,7 

2,8 

2,8 

2,8 
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Recicladora 

Fisioterapeuta 

01 

01 

2,8 

2,8 
  Fonte: Elaboração própria. *Nº, número; % percentual. 

  

Os dados relacionados à situação penal das gestantes e puérperas estão descritos na 

tabela 2. 

 Tabela 2. Situação penal das gestantes e puérperas em situação de prisão no Conjunto 

Penal feminino de Salvador e da Unidade Penal de Feira de Santana. Bahia, Brasil-2018. 

 Nº* (35) % 

Motivo da Reclusão    

Grupo: Crimes contra a pessoa 4 11,4 

Grupo: Crimes contra o patrimônio 12 34,2 

Grupo: Drogas (Lei 6.368/76 e Lei 11.343/06) 19 54,4 

Natureza da Prisão    

Provisória** 23 65,7 

Sentenciadas 12 34,3 

 

Reincidente no Sistema Prisional 

Sim 

 

 

10 

 

 

28,6 

Não 

 

Atividade de Ressocialização 

25 

 

 

71,4 

 

 

Sim 

Não 

 

Destino da Mulher 

5 

30 

14,3 

85,7 

Prisão Domiciliar 

Regime Fechado (continua presa) 

Liberdade Provisória 

Relaxamento da Prisão 

Revogação da prisão 

23 

6 

2 

3 

1 

65,7 

17,1 

5,7 

8,6 

2,8 

Fonte: Elaboração própria.*Nº, número; % percentual.**A categoria “presas 

provisórias” compreende as mulheres privadas de liberdade que não foram julgadas e 

não receberam decisão condenatória. 

 

Os dados obstétricos e acesso a consulta do pré-natal no sistema prisional serão 

descritos na tabela 3. 

Tabela3. Características obstétricas de gestantes e puérperas em situação de prisão no 

Conjunto Penal feminino de Salvador e da Unidade Penal de Feira de Santana. Bahia, Brasil- 

2018. 

 Nº* (35) % 
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Número de gestação   

Primigesta 11 31,4 

Secundigesta 

Multigesta (>3 filhos) 

6 

18 

17,2 

51,4 

Número de partos   

Primípara 11 31,4 

Secundípara 6 17,2 

Multípara 

 

18 51,4 

Realização de Aborto 

Sim 

Não 

 

 

5 

30 

 

14,3 

85,7 

Realização do Pré-Natal 35 100,0 

 

Nº de consultas do Pré-Natal 

  

> 6 consultas 

< 6 consultas 

2 

33 

5,7 

94,3 

Doenças diagnosticadas durante a gestação   

Nenhuma 

Sífilis 

Infecção Urinária 

Hipertensão Gestacional 

Diabetes Gestacional 

Candidíase 

Trombose Venosa Profunda 

23 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

65,7 

17,2 

5,7 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

Uso de drogas (incluindo álcool, cigarro e 

drogas ilícitas) 

35 100,0 

Fonte: Elaboração própria. *Nº, número; % percentual. 

 

DISCUSSÃO 

Foi verificado que a faixa etária de gestantes e puérperas variaram na sua maioria entre 

18 e 24 anos. Ou seja, 62,9% das mulheres tinham menos de 30 anos quando foram presas. 

Esses dados também foram encontrados no levantamento do INFOPEN e nas duas pesquisas 

nacionais realizadas nos presídios (1,2,3). 

Deve-se ressaltar que estas mulheres estão em idade reprodutiva, ou seja, que 

provavelmente poderão vivenciar a maternidade no cárcere com repercussões para sua vida e 

de seu filho e implicações direta para sociedade.   

No quesito raça/cor foi identificado muitas mulheres negras no sistema prisional 

baiano, evidenciando a situação de vulnerabilidade vivenciada pela mulher negra e pobre no 
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estado. É importante ressaltar que os dados coletados são registrados pelos funcionários 

responsáveis pelo preenchimento dos impressos de entrada da mulher presa, não havendo 

controle sobre a auto declaração das características. 

Corrobora com esses dados pesquisa realizada em quatro estados brasileiros com 22 

mulheres gestantes e seus filhos na prisão que revelou as tensões vivenciadas pelas jovens, 

negras no exercício da maternidade nos cárceres do país(14). 

Em relação à escolaridade foi observado que, 31,4% da população carcerária feminina 

em estudo ainda não tinham acessado ao ensino médio. Esse dado reforça o achado de outras 

pesquisas que evidenciam a baixa escolaridade em mulheres em grávidas em situação de 

prisão(14,15). 

Neste estudo os dados referentes ao estado conjugal entre as gestantes e puérperas 

difere dos dados gerais do INFOPEN, pois entre elas 48,6% são casadas ou possuem união 

estável. E nos dados gerais que incluem homens e mulheres destaca-se a concentração de 

pessoas solteiras, que representam 60% da população prisional no Brasil (1).  

No que se refere à ocupação feminina, apesar de um elevado número trabalhar, 

destaca-se os subempregos que estas mulheres exerciam antes da prisão, atividades 

profissionais que não necessitava de qualificação em ensino superior e com baixa 

rentabilidade, o que permite classificá-las como grupo vulnerável e com baixo índice de 

desenvolvimento humano municipal renda (IDHM)(16). Vale ressaltar que algumas eram 

estudantes, tendo sua prisão implicações na vida futura. 

De modo geral, pode-se afirmar que os crimes de droga relacionados ao tráfico 

correspondem a 54,4% das incidências penais pelas quais as gestantes e puérperas foram 

condenadas ou aguardam julgamento. Vale ressaltar, que a legislação(17) relacionada a esse 

tipo de crime foi modificada em 2006 e essa modificação foi uma das principais causas da 



122 

 

elevação do encarceramento de mulheres no país, segundo o INFOPEN nos últimos 16 anos 

elevou mais de 628% (1). 

Destaco também que, a junção do Artigo 33 relacionado ao tráfico de drogas com 

Artigo 35 relacionado à Associação para o tráfico elevam a sentença desta mulher, 

intensificando sua pena e repercutindo no cuidado direto aos seus filhos(17). 

Muitas mulheres que vivenciaram a maternidade no cárcere não haviam sido julgadas  

ou condenadas, portanto, estavam na condição de presas provisórias. Este é confirmado no 

levantamento nacional do INFOPEN que descreve 40% da população prisional brasileira 

espera o julgamento nas prisões do país o que aumenta sensivelmente a população carcerária 

causando as superlotações no sistema prisional(1,2,3). Um vez que, o censo prisional revelou 

que maioria das mulheres deram entrada no sistema prisional grávidas(3) e a legislação 

brasileira(13) dispõem que mulheres processadas e presas provisoriamente possam recorrer e 

solicitar que a sua prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar devido a sua 

situação de gestação, ou por ser mãe de filhos menores de 12 anos. 

Após a promulgação do HC coletivo em 20 de fevereiro de 2018(12) observou-se maior 

celeridade no processo das gestantes baianas que têm conseguido vivenciar a maternidade e o 

cuidado ao seu filho em prisão domiciliar. Neste estudo, a maioria das mulheres saiu em 

prisão domiciliar, no entanto, o Habes Corpus só contempla as mulheres em prisão provisória, 

as mulheres sentenciadas continuarão a vivenciar a maternidade no sistema prisional, o que 

nos leva a enfatizar a importância do planejamento familiar no presídio feminino e a 

implementação de métodos contraceptivos nestas unidades. 

Em relação à reincidência no sistema prisional 28,6% são reincidentes no sistema. 

Esse dado é confirmado na pesquisa da Fundação Oswald Cruz (FioCruz) que encontrou 

43,2% de reincidência entre mulheres grávidas e puérperas entre 2012 e 2014 nas unidades 

prisionais das capitais e regiões metropolitanas do Brasil(3). 
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Foi observado que poucas mulheres participavam de atividade de ressocialização no 

presídio. Vale ressaltar, que para cada três dias de trabalho se reduz  um dia da pena e, que a 

participação da presa na escola, para cada 12 horas de estudos há redução de um dia da 

pena(18). O estudo do Ministério da Justiça revelou que o direito à educação e ao trabalho não 

era garantido a todas as detentas, o que atravanca a garantia legal de remissão de penas por 

estudo e trabalho(2). 

Em relação aos dados obstétricos foi observado que 51,4% das mulheres eram 

multígestas e multíparas e, apenas 14,2 %, realizou aborto. Isso revela que, essas mulheres 

têm filhos anteriores e que, durante seu encarceramento, eles também vivenciam situações de 

vulnerabilidade, corroborando com as pesquisas nacionais e internacionais(2,3,4,5,6,7).  

Todas as grávidas em situação de prisão tiveram acesso às consultas do pré-natal 

realizadas pela ginecologista e pela enfermeira da unidade prisional. Também todas 

realizaram exames laboratoriais e tiveram o resultado desses exames. A maioria realizou USG 

obstétrica, contudo todas tiveram seus exames agendados pelo SUS e 17 % saíram para prisão 

domiciliar antes da realização do exame agendado. 

O acesso ao pré-natal foi confirmado em outros estudos(2,16) nos presídios brasileiros. 

As grávidas em situação de prisão relataram mais acesso ao serviço de pré-natal no presídio 

do que fora dele. Isso se contrapõe na pesquisa nacional que evidenciou que apenas 32% 

tiveram pré-natal adequado em situação de prisão(3). 

Foi observado também que o número de consultas de pré-natal realizadas foi baixo. 

Assim, poucas mulheres realizaram mais de 6 consultas consideradas o ideal para o Ministério 

da Saúde(19). Contudo, vale ressaltar, que 82% das mulheres conseguiram sair do regime 

fechado da prisão e ir para prisão domiciliar, realizando seu pré-natal inicialmente no presídio 

e posteriormente na Unidade Básica de Saúde próxima a sua residência. 
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Em relação às doenças diagnosticadas no período gestacional, algumas tiveram 

confirmação do diagnóstico de sífilis durante os exames do pré-natal, sendo realizado o 

tratamento em 100% destas mulheres. A maior dificuldade no sistema prisional é o tratamento 

do parceiro e isso pode levar a novas reinfecções para a mulher(20) complicações que podem 

ocorrer em detrimento de cuidados e orientações específicas. Neste sentido, estudos recentes 

têm demonstrado com destaque a participação e diversas intervenções relevantes que a 

Enfermagem realizam com vistas no cuidado humanizado, sejam elas às gestantes(21,22), ou no 

atendimento a boas práticas preconizadas na garantia do parto e puerpério seguros(21, 23). 

A pesquisa evidenciou o uso de substâncias psicoativas (incluindo álcool, cigarro e 

drogas ilícitas) em todas as gestantes e puérperas analisadas. Estudos apontam que o uso 

dessas substâncias traz repercussões para a formação do feto, para o desenvolvimento infantil 

e tem impactos na qualidade de vida da mulher(24,25).  

No espaço de prisional há uma predisposição maior ao consumo do cigarro, este 

consumo foi registrado em diversos prontuários que descreviam que as mulheres utilizavam o 

cigarro para controlar a ansiedade e a ociosidade vivenciadas no ambiente de confinação do 

cárcere. Este consumo trouxe repercussões para saúde destas mulheres tais como desconforto 

respiratório, tosse e dor no peito queixas constantes entre as gestantes e puérperas no presídio. 

As limitações do estudo foram as burocracias e as dificuldades vivenciadas pela 

pesquisadora para ter acesso aos documentos no sistema prisional. Em relação as 

contribuições para a Enfermagem, destaca-se que  o conhecimento do perfil das gestantes e 

puérperas permite traçar uma assistência à saúde a mulher em privação de liberdade que seja 

congruente com a situação de vulnerabilidade vivenciada por essa mulher no cárcere. 

CONCLUSÃO  

Os dados apresentados neste estudo evidenciaram o perfil das gestantes/puérperas 

privadas de liberdade e a situação de vulnerabilidade que essas mulheres vivenciam a 

maternidade no cárcere. 
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O estudo sugere que a atenção à mulher em situação de prisão se inicie com um teste 

de gravidez instituído nos exames de porta de entrada ao sistema prisional, pois isso 

permitiria o acesso da gestante aos cuidados e as consultas de pré-natal. Sugere também o 

acesso desta mulher ao planejamento familiar e aos métodos contraceptíveis evitando assim a 

gravidez indesejável. 

O estudo recomenda maior articulação da equipe básica de saúde do presídio com a 

rede de atenção à saúde para garantir o atendimento integral a essa gestante e puérperas.  

A efetivação do Habes Corpus Coletivo e o encaminhamento das grávidas provisórias 

para a prisão domiciliar foi um ganho no fortalecimento do vínculo mãe e filho, bem como na 

possibilidade dessa mulher treinar outra pessoa para cuidar do seu filho após o retorno a 

prisão. 

Portanto, este estudo permitiu delinear um perfil sociodemográficos e obstétrico 

predominante desta população vulnerável, servindo assim como parâmetro para o 

desenvolvimento de políticas, programas e projetos que minimizem as dificuldades a que esta 

população é exposta. 
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5.3 MANUSCRITO 3: ARTIGO FOI SUBMETIDO A REVISTA GAÚCHA DE 

ENFERMAGEM (RGE)  

 

CONDIÇÕES DE GESTAR, PARIR E NASCER NA PRISÃO 

CONDICIONES DE GESTIÓN, NACIMIENTO Y NACIMIENTO EN PRISIÓN 

CONDITIONS FOR MANAGEMENT, BIRTH AND BIRTH IN PRISON 

 

RESUMO 

Objetivo: Descrever as condições de gestar, parir e nascer no contexto prisional. Método: 

Pesquisa exploratória, descritiva de abordagem qualitativa realizada no período de setembro 

de 2018 a julho de 2019 com seis mães em privação de liberdade em duas unidades prisionais 

femininas no estado da Bahia. Os dados foram coletados por meio de entrevista 

semiestruturada e analisados pela técnica de análise temática de Bardin. Resultados: 

Emergiram três categorias: Assistência ao pré-natal na prisão; O parto da mulher em privação 

de liberdade e Características dos filhos de mães privadas de liberdade. Conclusão: As 

condições de gestar, parir e nascer na prisão revelam o cotidiano de iniquidades à saúde e 

vulnerabilidade vivenciada pelas mulheres e crianças no contexto de prisão sendo necessário a 

efetivação das políticas públicas de atenção a mulher em privação de liberdade. 

Palavras- Chave: Prisões. Gestação. Nascimento.  

ABSTRACT 

Objective: To describe the conditions of gestating, giving birth and being born in the prison 

context. Method: Exploratory, descriptive research with a qualitative approach carried out 

from September 2018 to July 2019 with 6 deprived mothers in two female prisons in the state 

of Bahia. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using Bardin's 

thematic analysis technique. Results: Three categories emerged: Prenatal care in prison; 

Childbirth in deprivation of liberty and Characteristics of the children of mothers deprived of 
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liberty. Conclusion: The conditions of gestating, giving birth and being born in prison reveal 

the daily inequities in health and vulnerability experienced by women and children in the 

context of prison, making it necessary to implement public policies for the care of women in 

deprivation of liberty. 

Keywords: Prisons. Gestation. Birth. 

RESUMEN 

Objetivo: Describir las condiciones de gestación, parto y nacimiento en el contexto 

penitenciario. Método: Investigación exploratoria, descriptiva, con enfoque cualitativo, 

realizada desde septiembre de 2018 hasta julio de 2019 con 6 madres privadas en dos 

prisiones femeninas en el estado de Bahía. Los datos fueron recolectados a través de 

entrevistas semiestructuradas y analizados utilizando la técnica de análisis temático de Bardin. 

Resultados: surgieron tres categorías: atención prenatal en prisión; Parto en privación de 

libertad y características de los hijos de madres privadas de libertad. Conclusión: Las 

condiciones de gestación, parto y nacimiento en prisión revelan las desigualdades diarias en 

salud y vulnerabilidad que sufren las mujeres y los niños en el contexto de la prisión, lo que 

hace necesario implementar políticas públicas para el cuidado de las mujeres privadas de 

libertad. 

Palabras clave: Cárceles. Gestación. Nacimiento. 

 

INTRODUÇÃO 

O número de mulheres que se encontram no cárcere tem elevado em todo o mundo nas 

últimas décadas sendo que um terço delas estão nos EUA (201.200), seguido da China 

(84.600), Rússia (59.200), Brasil (35.596) e Tailândia (29.175)(1). Tal fato repercute no 

aumento de mulheres que vivenciam a maternidade no contexto do sistema prisional e 
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consequentemente eleva o número de crianças que nascem no cárcere, tornando essas uma 

população vulnerável(2).  

A Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e 

Egressas do Sistema Prisional estabelece condições mínimas de assistência às mães presas e 

aos recém-nascidos, uma vez que as leis e políticas públicas são de total relevância para 

minimizar os altos índices de morbimortalidade materna e infantil(3). No entanto, estudo 

evidenciou que apesar de existir políticas públicas voltadas para as encarceradas, essas ainda 

estão distantes de ter seus direitos assegurados, respeitados e garantidos por lei(4). 

Essas mulheres/gestantes/mães encarceradas enfrentam situações de tensões, 

sofrimento, violência, insegurança, medo, ansiedade e impotência diante do dever de proteger 

a criança, limitação de apoio socioafetivo, bem como a incerteza do reflexo do ambiente 

carcerário na vida do filho, uma vez que, as instituições não dispõem de infraestrutura para 

atender as necessidades do binômio(5,6).  

Ressalta-se ainda a exposição às condições vulneráveis de saúde e fragilidade, o que 

compromete a saúde do binômio mãe-filho e desencadeia complicações como partos 

prematuros e baixo peso ao nascer, elevando os índices de morbimortalidade materna e 

neonatal(7). 

As condições de nascimento da criança no cárcere estão diretamente relacionadas com 

a qualidade da assistência pré-natal na prisão, ao acesso da mulher aos serviços perinatais e 

aos cuidados prestados a esse recém-nascido no ambiente prisional. Estudos revelam que a 

criança que nasce no presídio está exposta a uma série de riscos que vão além dos físicos, 

desenvolvendo também problemas psíquicos tais como os distúrbios no sono, alteração de 

comportamentos, agitação, hiperatividade e risco para atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor(8,9). 
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Destarte, a relevância desse estudo versa nas condições de vulnerabilidade da saúde 

materna e infantil no sistema prisional, uma vez que as condições de gestação, parto e 

nascimento influenciam na morbimortalidade materna e infantil, indicador esse que repercute 

no nível de desenvolvimento humano de um país, que por sinal precisa ser melhorado no 

Brasil.   

Salienta-se também a lacuna nas produções científicas nacionais e internacionais 

acerca dessa temática, apontando para a necessidade de estudos que revelem dados sociais, 

experiências de mães encarceradas, bem como condições de nascimento de crianças que 

vivem na prisão(10,11,12). 

Frente a essas considerações, elaborou-se a questão norteadora desta pesquisa: Quais 

são as condições de gestar, parir e nascer na prisão? Para responder tal questionamento foi 

estabelecido como objetivo conhecer as condições de gestar, parir e nascer na prisão. 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e com abordagem qualitativa. 

Desenvolvido no período de setembro de 2018 a julho de 2019, tendo como lócus de pesquisa 

o Conjunto Penal Feminino de Salvador e a Unidade Prisional Feminina do Conjunto Penal de 

Feira de Santana no estado da Bahia. A escolha por essas unidades se deu por possuírem 

berçários para acolher mãe e filho no estado da Bahia.  

A aproximação inicial com o campo de estudo e com as participantes se deu a partir do 

Projeto de Extensão Universitária que desenvolve ações de educação e saúde com as mulheres 

na unidade prisional, por meio de oficinas mensais. 

Participaram deste estudo seis mães em privação de liberdade que conviviam com seus 

filhos no berçário da unidade prisional. Os critérios de inclusão: ser mãe, ter vivenciado a 

maternidade na prisão, estar cumprindo sentença em regime fechado. E, como critério de 
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exclusão: mães que tiveram filhos fora da prisão e estão cumprindo sentença em regime 

aberto ou semi-aberto.   

A coleta de dados ocorreu em duas etapas: a primeira foi documental, através da 

análise dos prontuários e processos judiciais das mulheres/mães colaboradoras que estiveram 

nas unidades prisionais; a segunda utilizou a entrevista, guiada por um formulário 

semiestruturada. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, na sala de atendimento do serviço de 

saúde ou na sala no pavilhão administrativo da unidade prisional, gravadas por um gravador 

de voz digital com duração média de trinta minutos. A entrevista foi estimulada pelas 

seguintes questões: Como foi para você gestar, parir e cuidar de seu filho na prisão? Quais os 

desafios enfrentados por você no processo gravídico puerperal? Após cada entrevista a mesma 

foi transcrita e lida para a participante para obter a validação do conteúdo. 

Os dados obtidos foram analisados conforme a proposta de análise de conteúdo, na 

modalidade análise temática, descrita por Bardin(13). Essa abordagem consistiu num conjunto 

de técnicas de análise de comunicações, visando a obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens.  

Os dados coletados na análise documental foram triangulados com os dados obtidos 

através das entrevistas semiestruturadas. Para a análise, realizou-se o recorte das falas, 

levando-se em consideração a frequência dos temas extraídos dos discursos, a fim de se 

encontrarem os principais núcleos de sentido, cuja presença dá significado ao objetivo 

proposto. Sendo identificados três núcleos temáticos: (1) Assistência ao pré-natal na prisão; 

(2) O parto da mulher em privação de liberdade e (3) Características dos filhos de mães 

privadas de liberdade.  
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Esta pesquisa respeitou as exigências nacionais e internacionais regulamentadas pelas 

normas de pesquisa que envolve seres humanos, sendo submetida e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa sob o parecer nº 2.876.907. Foi autorizada pela Secretaria de 

Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP) e elaborado um 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), sendo lido e assinado pelas 

colaboradoras, e para assegurar o anonimato, os discursos foram identificados com as letras 

“M”, em referência à palavra mãe, seguido de sequência numérica conforme a ordem de 

realização das entrevistas. 

RESULTADOS 

 As participantes do estudo foram do sexo feminino, com faixa etária de 18 a 29 anos.  

Cinco mulheres tinham ensino fundamental incompleto e apenas uma tinha o ensino 

fundamental completo; em relação à condição conjugal todas eram casadas ou viviam em 

união estável. Quanto à raça/cor, todas se auto declararam negras (preta e parda). 

  Em relação aos dados obstétricos quatro mulheres eram multígesta e multíparas e duas 

eram primigestas e primíparas. Todas relataram ter fumado durante a gestação, hábito comum 

nas unidades prisionais.  

 Reconhecendo que a assistência pré-natal, a qualidade do parto e as características ao 

nascer revelam as condições de recém-nascidos no contexto de vulnerabilidade do cárcere 

apresentamos as seguintes categorias: 

Assistência ao pré-natal na prisão 

Quando a mulher é encarcerada no Brasil, dentre as normativas é realizado uma série de 

exames de entrada e dentre eles encontra-se o teste de gravidez e é nesse momento que 

algumas dessas mulheres descobrem uma gestação e outras já vem com diagnóstico. Sendo 

assim essa gestante no cárcere necessita realizar o acompanhamento da gestação no sistema 
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de saúde das detenções, nesse estudo, todas as colaboradoras revelaram que tiveram a 

assistência pré-natal no presídio.  

Cheguei aqui já grávida, essa é a minha segunda prisão por roubo, estava me sentindo mal e 

falei no exame de porta de entrada [...] confirmou que eu estava grávida [...] comecei a fazer 

o pré-natal aqui e fiz a USG obstétrica (M1). 

 

Quando eu cheguei aqui, descobri que estava grávida [...] fiz todo meu pré-natal [...] na 

gestação do meu primeiro filho eu tinha dificuldade de marcar as consultas no posto (M3). 

   

Identifica-se que apesar das gestantes terem um melhor acesso as consultas de pré-natal 

no cárcere, no entanto o número de consultas foi reduzido, revelando assim, que o sistema de 

saúde prisional não está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, o qual preconiza 

o mínimo de 06 consultas, tal ação pode comprometer e por em risco a saúde da criança e da 

gestante. 

   Realizei 3 consultas de pré-natal aqui no conjunto penal (M4). 

 

[...] comecei o pré-natal aqui mesmo no conjunto penal, fiz 4 consultas até sentir a dor de 

parir e ir para maternidade (M6).  

 

 Outra situação evidenciada nos relatos das gestantes foi o elevado índice de 

diagnóstico de sífilis na gestação, e elas trazem que dentro do cárcere é realizado o tratamento 

conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, entretanto os seus parceiros não são 

aconselhados e convocados para a realização do mesmo, o que pode predispor uma nova 

reinfecção para a gestante e ocasionar complicações e morbidades para o concepto. 

[...] comecei a fazer o pré-natal e descobri que estava com sífilis, aqui mesmo eu recebi o 

tratamento, tomei a benzetacil, mas meu companheiro não fez o tratamento (M2). 

 

[...] descobrir nos exames do pré-natal que tava com sífilis, aí o pessoal do serviço de saúde 

passou a injeção e eu tomei aqui na prisão, sabe como é para não passar a doença para a 

criança (M3). 

 

 Dentre as dificuldades relatadas pelas gestantes que se encontram no conjunto penal foi 

a escolta, pois para a realização dos exames externos, precisava da escolta da polícia militar, 

que muitas vezes não encontrava-se disponível, o que  dificultava a realização do exame 
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extra-muros e em alguns casos era necessário remarcar o exame, dificultando o 

acompanhamento gestacional. 

Aqui o problema é a escolta, pois demora muito e às vezes a gente tem exame agendado e não 

tem escolta para ir (M2). 

 

[...] Assim, o problema aqui na prisão é a escolta, pois a gente perde as consultas lá fora, aí, 

às vezes a gente espera um tempão e quando consegue marcar a consulta, a gente não vai 

porque não tem a escolta para levar, já perdi até audiência [...] (M4). 

    

O acompanhamento do pré-natal da gestante privada de liberdade é uma importante 

medida preventiva para a sua saúde e interfere diretamente nas condições de nascimento da 

criança, pois pode minimizar os riscos de complicações durante o parto e identificar 

precocemente possíveis agravos, de modo a reduzir a morbimortalidade materna e neonatal. 

O parto da mulher em privação de liberdade 

O período do trabalho de parto, para as mulheres em privação de liberdade é revelado 

como um momento de sofrimento emocional, pois vivenciam a angústia, medo, tensão e 

insegurança, visto a morosidade na transferência dessas mulheres para uma maternidade, onde 

elas possam ter uma assistência adequada para parir, devido a esses fatores elas temem em ter 

seus filhos na própria cela. 

Quando estava para ter meu filho, foi à noite, fiquei esperando as contrações virem forte, tive 

perda de líquido e por isso fui 02 vezes para emergência, a gente tem que sentir as contrações 

fortes para chamar a escolta, era de madrugada quando as contrações aumentaram, nós 

gritamos a agente penitenciária, comecei a gritar: Me socorre, vou parir, a escolta demorou 

para vim, achei que ia ter meu filho aqui no presídio, “Deus me livre disso”, [...] quando a 

escolta veio, me trancou no fundo do camburão e foram na frente [...] em tempo deu ter meu 

filho sozinha no fundo, fiquei com um medo “retado” [...] sozinha e no escuro, as dores 

aumentavam e eu ficava morrendo de medo dele descer e não dar tempo de esperar [...](M3). 

 

[...] senti a dor era umas 4 horas da manhã, avisei a colega de cela, nessa época ficava 5 

mulheres comigo na cela. Me levaram de escolta para a maternidade (M5). 

  

Identifica-se que a realidade do trabalho de parto das encarceradas é permeado de 

solidão, isolamento e desumanização. Essas sensações de sofrimento que a parturiente 

vivencia podem repercussões direta ou indiretamente nas condições de nascimento de seu 

filho e em seus sinais vitais.  
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  Neste estudo foi observado que as parturientes vivenciaram os maus tratos e violação 

dos direitos durante seu itinerário a maternidade. 

[...] “cara”, o que mais me doeu foi ir no camburão, na parte de trás bem escuro [...] a gente 

é presidiária, a gente é perigosa, mas “cara” a gente tá parindo não tem como a gente fugir, 

fiquei desesperada e pensei que ia parir ali mesmo [...](M1). 

 

[...] me doeu muito ser levada como um bicho, isolada no fundo do camburão escuro, estava 

parindo, como eu ia sair para algum lugar? Porque eles não me deixaram sentar no banco de 

trás do carro, não, tive que ir no escuro no fundo do camburão, ainda me dói quando lembro 

disso (M3). 

 

Em relação à violação de direitos da mulher privada de liberdade em trabalho de parto 

foi o uso da algema no parto, pois a Lei nº 13.434 estabelece que é vedado o uso do algemas 

em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do 

parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério 

imediato. 

[...] me levaram algemada fiquei na maca algemada quando cansei da mão, me algemaram no 

pé [...] ficava do meu lado um agente da polícia, só depois que fui para ala de cima onde as 

mães ficam com os bebês que não me deixaram mais algemada, só o policial na porta do quarto 

(M5.) 

 

O relato acima revelou o descumprimento da Lei e a invisibilidade dessa mulher nos 

serviços de saúde o que aumenta suas condições de vulnerabilidade, exposta a diversos riscos, 

dentre eles a ocorrência de trombose devido à imobilidade do membro algemado, a situação 

de constrangimento e humilhação. 

 No que diz respeito ao tipo de parto, foi evidenciado que todas as parturientes em estudo 

tiveram Parto Simples Natural em Vértice (PSNV).  

Quando eu cheguei no hospital estava já parindo, aí me colocaram no soro e eu pari normal 

(M1). 

 

No período do puerpério as participantes do estudo trouxeram a tona novamente o 

medo e insegurança em relação ao que vai se suceder com seu filho, se sentiam impotentes 

acerca das decisões e dos cuidados no ambiente do cárcere. No entanto, o que lhe confortava 

era saber que teria o apoio e cumplicidade das suas parceiras de cela e demais internas. 
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Quando cheguei da maternidade no domingo, fui direto para a cela, pois o berçário estava 

lotado de criança, vi as mulheres chorando, comovida com minha filha aqui no conjunto 

penal (M6). 

 

 Foi possível observar o quanto era doloroso e sofrido para essas mulheres ter que 

deixar seus filhos naquele ambiente hostil, inapropriado e insalubre, pois o presídio não 

possuía uma infraestrutura adequada para alojar um recém-nascido (RN), expondo a situações 

de riscos e danos a saúde.    

Características dos filhos de mães privadas de liberdade  

  Em relação às condições clínicas dos recém-nascidos de mães privadas de liberdade foi 

observado que todos nasceram de Parto Simples Natural em Vértice (PSNV) com idade 

gestacional adequada e com boa vitalidade. Porém, apenas em 02 prontuários tinham o 

registro do índice de APGAR um importante indicador para avaliar condições do nascimento, 

nos primeiros minutos de vida que orienta a assistência imediata ao RN e alerta quanto a 

problemas que poderão surgir assim determina as condutas que serão realizadas logo após o 

nascimento.  

 O peso ao nascer variou entre 2.560 e 4.250 g. Foi observado que a média de peso foi 

de 2.600 g. O peso limítrofe ao nascer pode indicar alimentação materna deficitária, 

hipertensão gestacional, desnutrição materna, o uso de cigarro e substâncias psicoativas 

durante a gestação, considerando que estes tem repercussão direta no peso gestacional. 

No tocante à imunização infantil todas as crianças receberam a BCG e a vacina contra 

Hepatite B no nascimento na maternidade, conforme o que é preconizado pelo Ministério da 

Saúde. Esse dado é relevante, para o fortalecimento do sistema imunológico do RN, 

considerando principalmente o ambiente insalubre do cárcere. 

Meu filho tomou duas vacinas na maternidade, uma no braço e outra na perninha (M2). 

[...] Aí na maternidade mesmo deram a vacina na minha filha, achei até que ela ia ter febre 

depois mas não teve não (M6). 
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Apesar das circunstâncias de um ambiente hostil, sem ambiência para estabelecimento 

de vinculo e conforto para amamentação, todos os bebês foram amamentados exclusivamente 

durante os primeiros 6 meses de vida no unidade prisional. 

Amamentei meu filho até os 6 meses aqui no conjunto penal, não fiz isso na minha primeira 

gestação quando estava fora. Como aqui a gente fica o tempo todo com a criança acabei me 

apegando muito a ele [...] (M1). 

 

Amamentei minha filha até os 6 meses, ela era mantida só no peito tinha tanto leite que 

escorria na minha camisa (M6). 

 

 

Identifica-se que é unânime e fortalecida a prática do aleitamento materno exclusivo 

no contexto prisional, promovendo benefícios tanto para a mulher como para a criança, 

entretanto, foi observado à prática de amamentação cruzada entre as puérperas internas da 

unidade prisional, revelando uma situação que pode trazer prejuízos para a saúde da criança, 

pois esse ato há muitos anos vem sendo desencorajado e contra-indicado pela OMS e 

Ministério da Saúde, devido ao risco de transmissão vertical de doenças infecto contagiosas, a 

exemplo da Hepatite B, HIV e HTLV, entre outras que podem ser transmitidas pelo leite 

humano.   

Tinha muito leite e por isso amamentei meu filho e a de outra colega da cela. Aqui é assim a 

gente dá o peito para outras crianças (M5). 

 

Outra situação que demonstra a inadequação do sistema prisional e o descumprimento 

da lei é o fato de que nem todas as mulheres conseguiam ficar com seus filhos no berçário, 

algumas conviveram com seus filhos na própria cela, dividindo o espaço com outras mulheres 

em privação de liberdade, pois o berçário só tinha capacidade para quatro crianças com as 

genitoras.  

[...] aqui o ambiente é muito sujo, as paredes tem mofo, muita mulher fica doente, imagine as 

crianças nesse lugar, pois quando fecha o portão principal fica muito quente e abafado. E 

isso pode provocar doenças nas crianças [...](M1). 

 

[...] “porra” é difícil cuidar da criança, aqui a cela é quente e pequena, é sujo e não tem a 

limpeza que a criança precisa, aí dá coceira na gente e também na criança [...] (M4) 
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O ambiente das celas relatado pelas participantes revela a vulnerabilidade que os seus 

RN estão expostos. Essa condição de alojamento pode propiciar o adoecimento, pois é 

propício para a propagação das doenças infecto-contagiosa. 

  Outra dificuldade evidenciada foi nos cuidados higiênicos do RN, visto que no cárcere 

não era permitido a entrada de utensílios para auxiliar no cuidado, como também a instituição 

não disponibilizava de todos os materiais necessários para proporcionar um mínimo de 

conforto ao RN. 

Aqui no presídio a gente tem muita dificuldade para cuidar da criança, pois não entra um 

bocado de coisa [...] a gente tem dificuldade te ter as coisinhas do bebê, tipo assim, a fralda, 

as roupinhas [...] falta os produtos para lavar as roupinhas e isso é muito difícil, falta 

produtos para realizar a higiene do bebê. Lá fora agente compra o que quer para nossa 

criança, aqui não (M1). 

 

Percebe-se que as condições de nascimento das crianças no contexto do cárcere 

perpassam por dificuldades desde o pré-natal, parto e nascimento, essa mulher privada de 

liberdade com seu filho está exposta a vulnerabilidade social, física e emocional, pois são 

seres que vivenciam a exclusão social, violação dos direitos, tais como direito a dignidade da 

pessoa humana e a invisibilidade dessa mulher no exercício da sua maternidade, situação que 

pode potencializar a morbimortalidade materna e neonatal, que ainda encontra-se elevado no 

Brasil. 

DISCUSSÃO 

Estudos nacionais e internacionais revelam que o índice de mulheres encarceradas tem 

aumentado dramaticamente nas últimas três décadas e muitas descobrem que estão grávidas 

após o encarceramento e dão à luz na prisão(1,9, 14). 

Buscando atender as demandas dessa população foi criada, no Brasil, a Política 

Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de liberdade e Egressas do 

Sistema Prisional, que prevê um conjunto de diretrizes para a reformulação das práticas do 

encarceramento feminino, contribuindo para a garantia dos direitos das mulheres e seus filhos 

em todo o ciclo gravídico puerperal, com uma rede articulada e integrada para os cuidados(3).  
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Pesquisa realizada no Brasil com 495 mulheres encarceradas, em todos os estados e 

distrito Federal, revelou que 93% delas não tiveram acesso à atenção pré-natal(15), já nos 

Presídios Americanos 54% das mulheres em privação de liberdade tiveram acesso às 

consultas(16), todavia vali salientar que ainda é um número reduzido de cobertura. Mas, 

quando analisado o quantitativo de consultas das que tiveram a assistência pré-natal, 

identificou que 73% tiveram o mínimo de seis consultas(15), conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde. 

No que concerne as condições de saúde das mulheres em situação de prisão, estudos 

apontam para que a taxas de doenças infecciosas também é alta, 20% das mulheres nas 

prisões têm doenças infecciosas(16); 26,8% afirma realizar prática de atividade sexual de risco 

com vários parceiros;11,5% apresentam doenças sexualmente transmissível(2); alto risco de 

HIV / AIDS, hepatite C, bem como do papiloma vírus humano associado ao câncer 

cervical; outras infecções sexualmente transmissíveis que as mulheres correm maior risco de 

ter quando entram na prisão são a clamídia, a gonorreia e a sífilis, associadas à vitimização 

sexual e à prostituição(12,16). Essas doenças sexualmente transmissíveis deixam as gestantes 

mais vulneráveis e expõem as crianças a situações de risco e complicações de saúde. 

Outro problema enfrentado no cárcere é o elevado consumo de drogas pelas 

mulheres/gestantes, algumas unidades de detenção têm estabelecidos protocolos de retirada e 

redução do uso, uma vez que trata-se de substâncias que pode gerar grandes riscos para a 

saúde da mulher e do feto com repercussões no desenvolvimento neuropsicomotor da 

criança(16,17). 

Os dados revelam a vulnerabilidade que essas mulheres/gestantes privadas de 

liberdade estão expostas, e vivenciam situações de riscos e danos à saúde, além de expor a 

criança o que potencializa o risco de mobimortalidade neonatal. Estudo revela que essas 
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mulheres que vivenciaram situações de extrema vulnerabilidade na vida fora dos muros da 

prisão, perpetuando no cárcere, como também a exclusão social e as iniquidades a saúde (9). 

Quando as gestantes entram em trabalho de parto são encaminhadas para a 

maternidade com auxilio da escolta da polícia militar, uma vez que no estado da Bahia foi 

deliberado que somente a polícia militar deve escoltar os presidiários até as unidades de 

saúde, os fóruns e nos casos de transferência entre unidades penais. No entanto, outros 

estudos revelam que o meio de transporte utilizado no momento do parto para a maioria das 

gestantes foi a ambulância (61%) e (36%) foi levada em viatura policial(15). Constata-se o 

risco dessa parturiente ser transportada em viaturas, um vez que esses carros não são 

equipados e não dispõem de profissionais de saúde para oferecer os cuidados necessário a 

essa mulher caso venha a parir no trajeto  da maternidade. 

Quanto analisado o tipo do parto nas penitenciarias brasileiras, identificou que a 

maioria ocorreu por via vaginal(15, 16), as mulheres relataram ter sofrido maltrato ou violência 

durante a estadia nas maternidades pelos profissionais de saúde (16%) e pelos guardas ou 

agentes penitenciários (14%)(15). 

O uso de algemas no trabalho de parto, parto e puerpério foi referido por 36% das 

gestantes(15), como também foi identificado nesse estudo, ação que vai de encontro com a 

legislação, a qual estabelece que é vedado o uso do algemas em mulheres grávidas durante os 

atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de 

parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato(3).  

Em outro estudo constata uma assistência efetiva dentro do ambiente hospitalar, 

marcada pela ausência de discriminação e o não uso de algemas durante o trabalho de parto. 

Isso demonstra uma assistência humanizada por parte dos profissionais de saúde que colocam 

em prática o que se refere às Políticas Públicas destinadas à saúde da mulher(18). 
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Outra pesquisa sobre o exercício da maternidade no cárcere também revela 

fragilidades do poder no sistema prisional e a falta de respeito a mulher em privação de 

liberdade, que deve ter seus direitos assegurados, inclusive o direito a dignidade da pessoa 

humana(6).  

Estudo internacional aponta que os padrões de diretrizes de cuidados para melhorar a 

saúde e o bem-estar das mulheres encarceradas que encontram-se no ciclo gravídico-

puerperal, estabelecidas por agências como o Colégio Americano de Obstetras e 

Ginecologistas, não estão sendo seguidos em muitos instalações. Ressaltando que o não 

cumprimento dessas diretrizes pode representar grandes riscos para a saúde da mãe e o 

desenvolvimento do feto, assim, se faz necessário melhor a aplicação das políticas e das 

práticas de cuidados para melhorar a saúde e o bem-estar das mulheres que vivenciam a 

gestação, parto e puerpério no cárcere (17). 

Destaca-se que essas fragilidades encontradas na atenção à maternidade vivenciada no 

contexto da prisão têm um potencial negativo na vida de mães e crianças que se encontram 

privadas de liberdade(18). Revela-se também nas penitenciarias femininas os problemas ditos 

de âmbito institucional (estrutural, sanitário, recursos humanos e materiais, alimentares e 

assistenciais), evidenciando-se precariedade tanto para presidiárias quanto para as crianças 

que permanecem com elas. Ressalta-se também a escassez de profissionais da saúde é um 

problema majoritário no interior do sistema prisional que desatende continuadamente a saúde 

do detento, visto que esta é direito de todos e dever do Estado(6). Tais fragilidades 

comprometem a manutenção saudável do binômio mãe-filho e elevam os índices de 

morbimortalidade materna e neonatal(7).  

No tocante aos cuidados com a saúde da criança no contexto do cárcere, estudos 

apontam que o local adequado para alojar a encarcerada e seu filho são os berçários, pois 

esses ambientes permitem que as mulheres permaneçam com seus recém-nascidos dentro da 
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prisão por um período de tempo especificado, pois esse contato aumenta o apego mãe-filho, 

melhoram a eficácia parental e reduzem a reincidência das detentas(14). 

Essa convivência favorece para o estabelecimento e duração do aleitamento materno 

exclusivo no cárcere, no entanto estudo revela que o encarceramento força a mulher ofertar o 

leite materno de modo exclusivo, pois sofrem ameaça e punição, uma vez que tem 

condicionada a permanência do seu filho junto a si ao fato de amamentar exclusivamente. Se 

houver a introdução de outros leites sem autorização expressa da instituição, a criança é 

retirada da mãe de forma abrupta. Assim, evidencia-se que sistema prisional diminui o poder 

de tomada de decisão da nutriz (18). 

Em relação à prática a amamentação cruzada, ela é contra-indicada formalmente pelo 

Ministério da Saúde e pela OMS devido as diversos riscos para o bebê, inclusive a 

transmissão de doenças infecto contagiosa(19). Contudo um estudo realizado com gestantes e 

puérperas em situação de prisão revelou que essa prática é corriqueira no contexto prisional, 

na mesma cela uma mulher amamenta o filho da outra colega interna (18). Evidenciando, assim 

a situação de risco vivenciada pelas crianças no ambiente de confinação do cárcere. 

 No que diz respeito ao cuidado com o coto umbilical é preconizado pelo Ministério da 

Saúde o uso de álcool a 70% para limpeza do coto, pela sua ação bactericida prevenindo as 

infecções locais e favorecendo a mumificação e queda do coto(20). Nesse sentido, as crianças 

expostas ao encarceramento materno representam um grupo vulnerável, especialmente em 

risco de problemas de saúde física e mental, enfrentam desafios ao acesso aos cuidados de 

saúde(8).  

A melhoria dos cuidados de saúde tem o potencial de reduzir o trauma às mulheres 

encarceradas, melhorar a saúde física e psicológica e beneficiar as mulheres, quer sejam 

devolvidas à comunidade ou não. Para a maioria das mulheres que são liberadas, os cuidados 
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de saúde de qualidade têm o potencial de reduzir a reincidência e criar sistemas familiares 

mais saudáveis(16). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste estudo percebe-se que as condições de gestar, parir e nascer em 

condições de vulnerabilidade da prisão acarreta tanto para mãe quanto para a criança 

problemas de ordem física e psicológica considerando a inadequação da estrutura do contexto 

prisional que eles estão inseridos.  

Os dados apresentados nesse estudo evidenciaram as iniquidades em saúde em relação 

à assistência ao pré-natal na prisão, o parto e nascimento. Essas mulheres privadas de 

liberdade com seu filhos estão expostos a vulnerabilidade social, física e emocional, pois 

vivenciam a exclusão social, violação dos direitos e situações que podem potencializar a 

morbimortalidade materna e neonatal. 

Como fator limitante foi identificado o difícil acesso as unidades prisionais bem como 

as situações de tensão e constrangimentos vivenciadas pela pesquisadora para ter acesso aos 

lócus de pesquisa.  

Os achados sugerem a necessidade de novos estudos, para o aprofundamento da 

temática, entretanto os resultados apresentados podem ser utilizados como parâmetro de 

comparação para novas pesquisas sobre o tema, as quais venham a abordar outros aspectos do 

complexo processo de nascimento de crianças no sistema prisional. 

Este artigo traz como contribuições para a equipe de saúde a reflexão sobre as 

condições de gestar, parir e nascer de mulheres e seus filhos na prisão e revela as situações de 

iniquidade em saúde e violação de direitos humanos vivenciados por elas e a perpetuação das 

condições de vulnerabilidade individual, social e programática. Sendo necessário, portanto a 

efetivação das políticas públicas de atenção à mulher em privação de liberdade. 
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5.4 MANUSCRITO 4:  O ARTIGO FOI SUBMETIDO A REVISTA LATINO 

AMERICANO EM ENFERMAGEM 

 

CUIDADO À CRIANÇA NO CÁRCERE: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

Resumo 

Objetivo: Conhecer o cuidado à criança no contexto prisional. Método: Estudo qualitativo, 

realizado com 15 profissionais de saúde do sistema prisional, por meio de entrevistas semi-

estruturadas, organizadas e tratadas pelo software Nvivo 12 e análise de conteúdo. 

Resultados: Emergiram duas categorias: os cuidados cotidianos/manutenção à criança na 

prisão e os desafios para prestação dos cuidados à criança no cárcere. Conclusão: Na prisão o 

cuidado à criança se torna um desafio para o profissional de saúde, devido a falta de estrutura 

física, escassez de insumos materiais, ambiente de violência e tensão que influenciam na 

prestação do cuidado integral à criança que vivem no contexto do cárcere. 

Descritores: Cuidado; Prisões; Criança; Vulnerabilidade; Profissionais de Saúde; 

Enfermagem. 

 

Abstract 

Objective: To learn about child care in the prison context. Method: Qualitative study, carried 

out with 15 health professionals in the prison system, through semi-structured interviews, 

organized and treated by the Nvivo 12 software and content analysis. Results: Two categories 

emerged: the daily care / maintenance of the child in prison and the challenges for providing 

care to the child in prison. Conclusion: In prison, child care becomes a challenge for health 

professionals, due to the lack of physical structure, scarcity of material inputs, an environment 

of violence and tension that influence the provision of comprehensive care to children living 

in the context of prison. 

Keywords: Caution; Prisons; Kid; Vulnerability; Health professionals; Nursing. 

 

Resumen 

Objetivo: aprender sobre el cuidado infantil en el contexto carcelario. Método: Estudio 

cualitativo, realizado con 15 profesionales de la salud del sistema penitenciario, a través de 

entrevistas semiestructuradas, organizadas y tratadas por el software Nvivo 12 y el análisis de 

contenido. Resultados: Surgieron dos categorías: el cuidado / mantenimiento diario del niño 

en prisión y los desafíos para brindar atención al niño en prisión. Conclusión: en la prisión, el 

cuidado de los niños se convierte en un desafío para los profesionales de la salud, debido a la 

falta de estructura física, falta de insumos materiales, un ambiente de violencia y tensión que 

influye en la provisión de atención integral a los niños que viven en prisión.  

Palabras Claves: Precaución; Prisiones Niño; Vulnerabilidad; Profesionales de la salud; 

Enfermería. 

 

Introdução 

O cuidado à criança envolve uma série de aspectos, dentre eles destacam-se à 

percepção dos pais acerca das necessidades das crianças, recursos utilizados nesse cuidado, 
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influência do contexto ambiental em que a criança reside, rede de apoio para a família e 

acesso aos serviços de saúde que influenciam e determinam esse processo de cuidado. 

Nesse sentido, quando uma criança nasce no contexto do aprisionamento materno, esta 

vivenciará os seus primeiros seis meses de vida na unidade prisional junto com sua mãe e 

estará exposta há um ambiente totalitário, violento, marcado por violação dos direitos 

humanos, escassez de insumos, infra-estrutura prisional inadequada e isolamento social, 

aspectos esses que influenciam o processo de cuidado dessa criança nesse ambiente(1,2). 

Estudos nacionais e internacionais evidenciam que o ambiente da prisão é insalubre e 

traz repercussões para a vida da criança, tais como exposição a doenças infecto-contagiosas, 

atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, agitação no sono, hiperatividade, agitação, 

privação do contato social e ausência de estímulos sensoriais, fatores esse, que interferem 

diretamente no crescimento e desenvolvimento infantil(3-5).  

A proteção e o cuidado a criança é garantido pela Constituição Federal de 1988 e pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destacando a necessidade de assegurar a 

proteção à criança em qualquer contexto, inclusive no ambiente prisional(6,7). Entretanto, 

estudo realizado no contexto dos careceres de diferentes capitais brasileiras aponta para a 

extrema vulnerabilidade vivenciada pelas mulheres e seus filhos, relacionado a invisibilidade 

jurídica e administrativa, revelando as disparidades quanto aos prazos e condições de 

permanência das crianças no sistema penitenciário o que se traduz em dupla penalidade às 

mulheres, arbitrariamente estendida aos seus filhos(8).    

Pesquisas internacionais ressaltam que o aumento das taxas de encarceramento da 

justiça criminal afetou uma população altamente vulnerável de mulheres e crianças, revelando 

que esses são pouco favorecidos pelas políticas públicas de saúde e que o vivenciar o 

encarceramento traz desordens físicas e psíquicas para à criança e sua estrutura familiar, 

impactando significativamente na saúde mental das crianças exposta a esse ambiente, 
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apontando assim para a necessidade de um cuidado mais humanizada na atenção a criança que 

encontra-se no sistema prisional(9-11). 

A legislação brasileira dispõe que a atenção específica à maternidade e a criança 

intramuros da prisão tem como objetivo reduzir as taxas de morbimortalidade materna e 

infantil, adotando medidas que assegurem o acesso, a cobertura e a qualidade do 

acompanhamento no pré-natal de baixo e alto risco e na assistência a criança(12). Contudo, o 

que se observa na prática é o descumprimento da legislação e a exposição da criança a uma 

situação de extrema vulnerabilidade com repercussões direta para o seu crescimento e 

desenvolvimento saudável. 

Nesse sentido, compreende-se que as práticas de cuidado prestados à criança no 

ambiente prisional são influenciadas pela infra-estrutura da prisão, pelas questões que envolve 

as normas disciplinares e condutas dentro do presídio, pela relação que se estabelece entre o 

profissional de saúde, as internas e seus filhos(13, 14). 

Destaca-se, portanto, que é fundamental o engajamento dos profissionais da unidade 

de saúde prisional na promoção e proteção à saúde dessa criança que convive junto com sua 

mãe no cárcere e sofre as sansões e punições do ambiente de confinação(15).  

Estudos internacionais sobre encarceramento dos pais e repercussões para os filhos 

descrevem que as crianças que vivencia o contexto da prisão dos pais são marcadas pelas 

condições de invisibilidades como sujeito de direitos e não recebem assistências adequadas 

com repercussão na sua saúde evidenciada pelos transtornos de estresse pós-traumáticos, 

enureses, transtorno de ansiedade, déficit de atenção, transtornos de comportamento(16,17,18). 

Destarte, a relevância dessa pesquisa se apresenta na medida em que conhecemos 

como é cuidado à criança no contexto prisional pelos profissionais de saúde, revelando as 

práticas adotadas nesse cenário que podem estar influenciando na morbimortalidade infantil, 
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indicador esse que repercute no nível de desenvolvimento humano de um país, que por sinal 

precisa ser melhorado no Brasil. 

Diante de experiências, enquanto profissionais e pesquisadores de saúde em sistema 

prisional, foi possível identificar o distanciamento da efetivação das políticas públicas de 

saúde, em especial, a saúde da criança, bem como lacunas na produção científica acerca dessa 

temática. Tal fato nos fez direcionar o olhar no intuito de desvelar o cuidado prestado pelos 

profissionais de saúde à criança no contexto da prisão. Assim, esse estudo buscou responder a 

seguinte questão: Quais são os cuidados prestados pelos profissionais de saúde à criança no 

contexto prisional? Cujo objetivo é Conhecer os cuidados prestados pelos profissionais de 

saúde à criança no contexto prisional. 

Métodos 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, que 

buscou explorar e conhecer melhor o cuidado à criança no contexto prisional. Sendo ancorada 

nos fundamentos teóricos de Marie-Françoise Collière. 

Segundo a autora supracitada existem dois tipos de cuidados: os cuidados cotidianos e 

habituais, que asseguram a continuidade da vida, sendo fundados em hábitos de vida, 

costumes e crenças, relacionados à alimentação, hidratação, eliminação, aquecimento, 

energia, deslocamento e afeto; e os cuidados de reparação ou tratamento da doença, com a 

finalidade de limitar a doença, lutar contra ela e atacar as suas causas(19). Esses diferentes 

tipos de cuidado nortearam as formas diferentes de cuidar. 

O lócus de pesquisa foi o Conjunto Penal Feminino de Salvador e a Unidade Prisional 

Feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana no estado da Bahia. A escolha por essas 

unidades se deu por alojar mulheres e possuírem berçário para acolher mãe e filho no estado 

da Bahia. A aproximação inicial com o campo de estudo e com os colaboradores se deu a 
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partir do Projeto de Extensão Universitária que desenvolve ações de educação e saúde com as 

mulheres na unidade prisional, por meio de oficinas mensais. 

Os participantes da pesquisa foram 15 profissionais de saúde, dentre eles (enfermeiras, 

médica, assistente social, psicólogo, nutricionista e técnico de enfermagem). Os critérios de 

inclusão delineados foram: profissional que tinha mais de um ano no serviço e que tinham 

prestado cuidado à criança na prisão. Os critérios de exclusão foram profissionais que 

encontravam-se de férias ou que estavam afastadas do serviço, no período de coleta de dados. 

O convite para os participantes foi realizado pela primeira autora, durante as 

atividades de extensão do projeto da unidade prisional. Após o aceite, foram agendados data, 

local e horário das entrevistas conforme disponibilidade dos participantes. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro a abril de 2019 através de 

entrevistas semi-estruturadas que foram realizadas individualmente, no consultório de 

atendimento do serviço de saúde da unidade prisional, gravadas e tiveram uma duração média 

de quarenta minutos. As falas dos participantes foram transcritas na íntegra e lidas para os 

colaboradores para obter a validação do conteúdo. 

A organização do material transcrito foi realizada através do software NVivo versão 

12, ferramentas de codificação e armazenamento de textos em categorias específicas(20). Em 

seguida foi realizada a categorização dos núcleos temáticos conforme análise de conteúdo 

proposto por Bardin (21) na modalidade análise temática, a qual se estrutura na ordenação das 

informações, classificação das informações e análise final. 

 Esta pesquisa respeitou as exigências nacionais e internacionais regulamentadas pelas 

normas de pesquisa que envolve seres humanos, sendo submetida e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Foi 

autorizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da 

Bahia (SEAP) e elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), sendo lido 
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e assinado pelas colaboradoras, e para assegurar o anonimato, as entrevistas foram 

identificadas com as letras “PS” em referência às palavras “profissionais de saúde”, 

seguido do número, conforme a sequência de sua realização. 

Resultados  

O estudo contou com a participação de 15 profissionais de saúde. Os profissionais 

majoritariamente eram mulheres, apenas 01 homem. As idades variaram entre 28 e 53 anos, 

onze eram negros e apenas 04 eram brancas, sete referiram ser solteiras, sete casadas e uma 

em união estável. Com relação à profissão: 05 enfermeiras, 03 assistentes sociais, 03 

psicólogos, 02 nutricionista, 01 médica e 01 técnica de enfermagem.  

Os dados desse estudo em relação à equipe de profissionais de saúde na unidade 

prisional estão em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP)(22) prevê a implantação de 

UBS nos estabelecimentos penais, com a inserção de uma equipe multiprofissional composta 

minimamente por cinco profissionais de nível superior: médico, enfermeiro, psicólogo, 

assistente social e cirurgião-dentista; e um profissional de nível médio: técnico de 

Enfermagem(22).  

Duas unidades temáticas emergiram neste estudo: (1) Cuidados cotidianos/manutenção 

à criança na prisão e (2) Desafios para prestação dos cuidados à criança no cárcere.  

(1) Cuidados cotidianos/manutenção à criança na prisão  

Segundo o Ministério da Saúde à criança com maior risco ao nascer ou adquirido ao 

longo da vida, que vivenciam situação de vulnerabilidade devem ser acompanhadas com 

maior frequência pelos serviços de saúde, principalmente no primeiro ano de vida e devem ser 

consideradas como prioritárias para ações de vigilância em saúde. 

Nesse sentido, quando analisamos a rotina de cuidados prestados pelos profissionais 

de saúde a criança no contexto do cárcere, destaca-se os cuidados com a higiene da criança, 
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que incluem a limpeza do coto umbilical e a prevenção de dermatites e doenças infecto-

contagiosa de pele. Esses cuidados foram descritos nos depoimentos a seguir: 

 Os principais cuidados prestados a uma criança que fica com a mãe em privação de liberdade é o 

cuidado de higiene, oriento as mães sobre a limpeza com o coto umbilical e prevenção de assaduras (...)(PS 5). 

 Dentre os cuidados delimitados no período neonatal, destaca-se a preocupação dos 

profissionais com limpeza do coto umbilical até a sua queda, pela possibilidade inerente de 

infecção quando a limpeza não for realizada adequadamente e com a frequência necessária. 

Vale ressaltar que as questões higiênicas da cela é precária e predispõe a propagação de 

infecção. 

 A gente acompanha a queda do coto para vê se não vai ter nenhuma complicação, tipo assim, onfalite, 

ou algum outro processo infeccioso. Por que, o próprio ambiente daqui é insalubre, as celas são totalmente 

insalubres. Mas as internas são muito cuidadosas com seus bebês, mesmo não tendo recursos, elas tentam 

deixar o ambiente limpo na medida do possível (PS 6). 

O Ministério da Saúde recomenda a limpeza do coto umbilical com o álcool a 70% 

devido as suas propriedades bactericidas na eliminação dos microorganismos presentes no 

coto e na região periumbilical. O álcool a 70% promove a desidratação efetiva e queda, 

prevenindo assim, as complicações tais como a onfalite.  

 A equipe de enfermagem acompanha a criança na unidade prisional (...) é a técnica de enfermagem 

que faz a limpeza do coto umbilical nos primeiros dias, depois a gente orienta a interna, entrega a ela o álcool a 

70% e ela faz no seu bebê a medida que ia evoluindo a desidratação do coto umbilical (PS 3). 

 

 A gente também faz o curativo do coto umbilical quando a criança volta da maternidade e orientamos 

as mães para que elas também façam a limpeza do coto com álcool a 70% (PS 14). 

 Os profissionais abordam a necessidade de articulação com outros serviços de saúde 

para obtenção do álcool a 70% na unidade prisional, a puérpera recebe o álcool na própria 

maternidade ou este é disponibilizado pelo profissional de saúde do conjunto penal. 
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 Com relação aos cuidados especiais com os recém-nascidos, tento negociar com o hospital e 

administrar as vacinas iniciais no hospital (BCG e Hepatite B), negocio também o álcool à 70% que usamos no 

coto umbilical (PS 9). 

Outro cuidado à criança abordado pelos profissionais foi o incentivo a amamentação.  

Aqui nós incentivamos o aleitamento materno exclusivo das crianças até os 6 meses, devido aos 

benefícios do leite materno tanto para mãe quanto para à criança(PS 5).  

  A imunização das crianças foi um dos cuidados descrito por vários profissionais, 

devido a importância da criança está imunizada e fortalecer seu sistema imunológico já que a 

mesma estará  convivendo os 6 primeiros meses de vida com sua mãe no ambiente 

insalubridade do cárcere: 

Assim, a vacina BCG e a Hepatite B a criança já tomava na maternidade e quando chegava na unidade 

prisional, a gente aprazava no cartão e marcava a ida das crianças para unidade próxima para tomar as 

demais vacinas (PS 2). 

 

  Com relação aos cuidados dos filhos das internas, as vacinas são feitas na UBS, a gente agenda a 

escolta e a técnica de enfermagem acompanha a interna e seu filho na vacinação (PS 8). 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento adequado consiste na 

vigilância e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento da criança. No ambiente 

prisional esse acompanhamento é realizado pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) da área de abrangência do conjunto penal. 

Assim, sobre ao cuidado com o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a criança é 

acompanhada pela equipe de saúde da UBS bairro próximo ao conjunto penal e é a Secretaria Municipal de 

Saúde que regula o atendimento (PS 13). 

  Nas situações de intercorrências apresentadas pelas crianças no sistema prisional, foi 

descrito pelas entrevistadas que a interna comunica o ocorrido para o agente penitenciário que 

está de plantão no pátio e este encaminha a criança e a mãe para atendimento com o médico 

de plantão. 
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 Assim, se a criança fica doente lá dentro então elas avisam ao agente penitenciário, que abre o portão 

e traz a interna com o filho para atendimento aqui na unidade de saúde do presídio. Se não resolver aqui, 

entramos em contato com a UPA ou com a emergência do hospital para regular essa criança para lá. Mas para 

a criança sair do conjunto penal, precisa da escolta policial (...)(PS 2). 

As intercorrências relacionadas à primeira infância são comuns nos menores de 1 ano, 

por conta da susceptibilidade anatômica e imunológica. Contudo no contexto prisional 

destacam-se os problemas dermatológicos descritos nas falas a seguir: 

 Das crianças que atendi a maioria das crianças tinham problemas de pele, tais como: dermatite, 

escabiose, brotoeja devido ao calor. Era marcada a consulta com a Pediatra na UBS de referência e a criança 

ia junta com a mãe e a escolta policial para o atendimento (PS 5). 

 

  (...) A principal causa era problemas de pele, pois aqui no conjunto penal dissemina rápido os 

problemas de pele devido ao confinamento e ao calor intenso (PS7).  

Outro problema de saúde citado pelos profissionais foi em relação aos problemas 

respiratórios apresentados pelas crianças expostas a fumaça constante produzido pelo 

consumo de cigarro entre as internas. O hábito de fumar é comum entre as mulheres em 

situação de prisão e a fumaça termina deixando impregnado o pavilhão inteiro. 

  O segundo problema dos filhos das internas é o problema respiratório, as presas e as agentes 

penitenciárias fumam muito. Aqui é permitido entrar “pacaia”, uma espécie de erva mascada e fumada que tem 

um odor horrível e deixa tudo fedendo. Algo horrível também é o cheiro de mofo daquele lugar é algo que mal 

dar para respirar (PS 6). 

(2) Desafios para prestação dos cuidados à criança no cárcere 

Inúmeros são os desafios enfrentados para a prestação dos cuidados à criança no 

contexto prisional, desde a falta de insumo materiais até a própria infra-estrutura da prisão que 

dificulta a realização do cuidado. A mulher em situação de prisão, seu filho e o profissional 

convivem ao mesmo tempo no contexto de tensão, violência e agitação característicos de uma 

unidade prisional. Dentre os desafios para a realização do cuidado foi citado a ausência de 

serviço de emergência na unidade prisional que funcione 24 horas. 
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  Na verdade, para mim, o maior desafio dessa unidade de saúde no presídio é não ter emergência, ou 

seja um pronto atendimento para atender essas crianças numa situação de emergência. Pois somos atenção 

básica e não atendemos urgência e emergência e se acontece uma situação grave ou outra coisa com essa 

criança e necessitarmos de atendimento rápido não temos como agir, será necessário transferir a criança (PS1). 

Outro problema citado que interfere no cuidado à criança foi a infra-estrutura precária 

da unidade prisional feminina e da unidade de saúde prisional que terminam sendo barreiras 

que dificultam a assistência. 

 Com certeza a estrutura penal não contempla as necessidades da criança. Muito pelo contrário, ela 

abarca uma série de vulnerabilidade que coloca essa criança em risco social em seu processo de crescimento e 

desenvolvimento (PS 9). 

A falta de insumo dentro da unidade penal também foi destacada como desafio para a 

realização do cuidado integral à criança. 

 Sobre a ausência de insumos materiais para as crianças, entramos em contato com a família para 

saber se eles têm condições de trazerem algum insumo material para essa criança, por que assim o Estado ele 

não provê tudo, muito pelo contrário. Pedimos ajuda para pastoral carcerária e para os evangelizadores para 

que doem fraldas (PS 15). 

Dentre os desafios do cuidado, em relação à especificidade da infância foi relatada a 

ausência de brinquedo para estimulação precoce na unidade prisional evidenciando a ausência 

de estímulos vivenciada pela criança no contexto prisional e a repercussões para o 

desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. 

 Outro desafio era a entrada de brinquedos no presídio para estimulação precoce, foi um suplicio 

explicar ao setor de segurança a importância da entrada do mordedor para aliviar a criança nesse nascimento 

dos dentes, tivemos que enviar diversos ofícios para direção liberar a entrada do mordedor de borracha e 

mesmo assim inicialmente não foi permitido, só após a intervenção junto a coordenação de segurança foi 

permitido a entrada do mordedor (PS 7). 

As entrevistadas ressaltaram que o cárcere é um ambiente de risco para o adoecimento 

da criança que inicia sua vida num contexto de confinamento e exposto a doenças infecto-

contagiosa. 
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 O maior desafio para cuidar da criança, é que não existe um ambiente salubre para cuidar da criança, 

esse ambiente é insalubre e predispõe a processos infecciosos. Essa criança é exposta a diversos riscos, dentre 

eles está predisposta a se contaminar por doenças respiratórias (PS12). 

 

  A unidade prisional é um ambiente de exposição de risco para a criança, por exemplo a situação da 

tuberculose é grave no presídio, sempre temos comunicantes bacilíferos que convivem com outros internos até a 

gente descobrir e colocar na cela isolado (PS 13). 

Outro desafio apresentado foi o sofrimento psíquico vivenciado pela criança que 

convive no ambiente de confinação e as repercussões para sua saúde mental. 

Para mim, o maior desafio aqui para a criança e para a mãe que vivencia momento intenso de 

maternidade é o sofrimento psíquico (...) as repercussões psíquicas, transtornos do sono, as crianças ficam 

agitadas para dormir, não consegue manter sono tranquilo devido a agitação do presídio (PS 4). 

 

O desafio é a exposição ao sofrimento psíquico vivenciado pela criança, ela se apega a mãe e depois 

com 6 meses deixa a única fonte de cuidado que ela conhece (PS 7). 

Vale ressaltar que foi destacado entre as entrevistadas que dentre os inúmeros desafios 

enfrentados pelos profissionais de saúde da unidade prisional para prestar o cuidado à criança, 

incluem ainda à situação de tensão, medo, perigo de acontecer uma rebelião e a criança está 

como refém na unidade prisional. 

  Mas o desafio maior é o perigo que as crianças sofrem. Pode ter uma rebelião ou coisa parecida e elas 

estão expostas a violência. O presídio é assim pode está tudo calmo e depois fica agitado, pois é um ambiente de 

tensão (PS 4). 

  Discussão 

A criança que convive com sua mãe em privação de liberdade está exposta a situação 

de vulnerabilidade e necessita de atenção integral à sua saúde, pelos impactos potenciais no 

presente e no futuro com implicações no seu crescimento e desenvolvimento.  

No Brasil, o cuidado prestado à criança no contexto prisional está ancorado na Política 

Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança (PNAISC) que orienta e qualificar as ações 
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e serviços de saúde da criança no território nacional, considerando os determinantes e 

condicionantes sociais(23) e na PNAISP(24) que dispõe que a equipe de saúde deverá 

desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento e recuperação de doenças e 

agravos em todos os ciclos de vida, em especial das mães privadas de liberdade e de suas 

crianças.  

Contudo as unidades prisionais femininas não oferecem condições mínimas para 

atender as detentas e seus filhos. Pode-se perceber que o presídio não possui uma estrutura 

física compatível com as particularidades da mulher e da criança, demonstrando as reais 

dificuldades enfrentadas pelo binômio no atendimento de suas necessidades específicas(9, 24). 

A carência na estrutura e nos recursos materiais tem proporcionado desconforto, o 

cárcere é marcado por celas superlotadas, sujas, escuras, na qual as gestantes, puérperas e 

recém-nascidos compartilham do mesmo ambiente que as demais encarceradas, incluindo 

aquelas que possuem doenças infectocontagiosas(14,18). 

Nesta pesquisa, pode-se perceber que os cuidados cotidianos e os cuidados de 

recuperação durante as situações de intercorrências são dificultados pelo ambiente prisional, 

desprovido de condições de higiene, expondo as crianças a uma situação de risco para o 

adoecimento em potencial.  

A carência de insumos e materiais faz com que o cuidado seja dependente da caridade 

de pessoas e instituições religiosas e do improviso e discernimento dos profissionais que 

prestam assistência a esta população. 

Estudo revelou que a higiene da cadeia é ruim, existem muitos ratos, percevejos nos 

colchões, muitas detentas têm piolho, o que contribui para o aparecimento de doenças, 

dificultando, mais uma vez, a preservação da saúde(25).  

O conjunto de patologias descrito pelos profissionais comprova a estreita relação das 

condições ambientais com os determinantes dos problemas sociais, psíquicos e biológicos 
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encontrados.  

Em relação a amamentação uma pesquisa com 27 nutrizes e 03 gestantes em seis 

penitenciárias do estado de São Paulo evidenciou que a amamentação é um dos cuidados 

fundamentais que a mulher privada de liberdade pode oferecer ao filho, e ainda, experiência 

alentadora que propicia o bem estar infantil e materno e que ela vivencia em meio a um 

contexto de rupturas, conflitos e preocupações com suas perdas pessoais e a condição 

penal(26). 

Corroborando ainda com os autores citados, o estudo desenvolvido na penitenciária 

feminina da Irlanda que descreveu a importância da enfermeira como promotora dos preceitos 

da amamentação para a saúde pública e oferecer suporte às mulheres que querem 

amamentar(27).  

Contrapondo as afirmativas anteriores, um estudo sobre a promoção do aleitamento 

materno no cárcere revelou que a amamentação é impositiva e nega a autonomia da nutriz 

para a tomada de decisão consciente. A organização prisional possui condições peculiares que 

interferem tanto na prática da amamentação como na assistência à nutriz, o que leva a uma 

interação ineficiente entre mulheres e profissionais de saúde, dificultando, dessa forma, o 

alcance da meta do cuidado de enfermagem efetivo e da satisfação com a assistência 

prestada(28).  

Em relação aos cuidados com o crescimento e desenvolvimento, pesquisas 

internacionais revelam que mais de 250 milhões de crianças menores de 5 cinco anos estão 

em risco para atraso do desenvolvimento infantil, relacionado a pobreza materna. As crianças 

não atingem seu pleno desenvolvimento devido à exposição a fatores de risco ambientais, 

biológicos e psicossociais, como desnutrição crônica, deficiências de ferro e iodo, estimulação 

cognitiva e socioemocional inadequadas, maus-tratos, depressão materna, baixa escolaridade 

materna, família/comunidade em situação de violência. Esses fatores de risco frequentemente 
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ocorrem de forma concomitante, contribuindo para uma trajetória que inclui problemas de 

saúde, desempenho escolar ruim, perda de oportunidades profissionais e perpetuação da 

pobreza entre as gerações(29,30). 

As crianças no contexto de prisão materno fazem parte dessa estatística e sofrem o 

impacto do encarceramento materno com implicações no seu crescimento e desenvolvimento 

saudável sendo exposto a diversos agravos à saúde. 

A exposição aos riscos apresentados no contexto prisional foi evidenciada em uma 

pesquisa que buscou analisar o atual panorama da tuberculose (TB) no Brasil, com ênfase no 

sistema prisional. Foi revelado que na prisão, o desenvolvimento da TB é favorecido pela 

superlotação, nutrição precária, más condições higiênico-sanitárias, além de altas taxas de 

comorbidades(31). Ou seja é nesse ambiente que a criança tem sido exposta nos primeiros 

meses de sua vida. 

Nas publicações sobre influência do ambiente no desenvolvimento infantil revelam 

que a criança precisa de um ambiente favorável ao crescimento e amadurecimento, alinhado 

ao seu potencial genético, para que seja permitido o desenvolvimento pleno de suas 

capacidades físicas, mentais e emocionais(16,17).  

Estudo acerca da maternidade realizada em quatro estados brasileiros, com 22 

mulheres, gestantes e mães com filhos na prisão, e 19 profissionais que atuam nesse ambiente, 

revelou que os mecanismos disciplinares característicos do penitenciário, ao se integrar às 

práticas de controle de si que as mulheres-mães realizam em função do cuidado e proteção 

dos filhos, vulnerabilizam concretamente estas mulheres, expondo-as e a seus filhos a 

sofrimentos psíquicos e morais(32). 

Nesse sentido a unidade onde ficam mães e filhos nos convoca a refletir sobre o 

presente e o futuro de todos os envolvidos, o desenvolvimento e a manutenção de vínculos e a 

condição de encarceramento da criança junto à mãe, e os impactos que esse ambiente 
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totalitário promove na vida desta criança. Portanto, faz-se necessário refletir o papel do 

profissional de saúde na prestação dos cuidados a essa criança que permanece com a mãe na 

unidade de reclusão sujeita as normas e sanções importas ao transgressor da lei. 

No sentido da promoção ao cuidado da criança que convive no contexto de prisão com 

sua mãe, a PNAISC tem uma seção voltada Atenção à Saúde de Crianças de Famílias 

Privadas de Liberdade que destaca a responsabilização dos serviços, o envolvimento do 

profissional numa cadeia de produção do cuidado em saúde e de proteção social da criança no 

território que ela é assistida(23). Contudo, nas prisões brasileiras há dificuldades para 

implementação das ações de promoção à saúde devido principalmente as condições de 

infraestrutura. 

Pesquisa realizada sobre a assistência de enfermagem a mulher encarcerada 

evidenciou que o cuidado de enfermagem pode variar de acordo com as condições 

socioeconômicas das unidades, enfrentando dificuldades como: superlotação, falta de médicos 

e ambiente inadequado. As UBS do sistema prisional deve atender as particularidades do 

público feminino, incluindo as consultas de enfermagem onde há as orientações a respeito de 

exames de mama, preventivo, pré-natal, puericultura, planejamento familiar e imunização(15).  

Portanto, a criança no contexto prisional está exposta às condições de 

risco/vulnerabilidade para um pleno crescimento e desenvolvimento, o que a torna uma 

população prioritárias para um acompanhamento mais cuidadoso e intensivo por parte dos 

profissionais de saúde que atuam no sistema prisional. 

Nas falas das entrevistadas sobre os desafios para a prestação de cuidados a esta 

criança, percebe-se uma preocupação com o que pode ser feito em cada situação, como 

identificam os problemas e com as condições de trabalho em cada demanda de cuidado. O 

campo de atuação acaba se concentrando nas orientações para minimizar os efeitos do 

ambiente sobre a condição de saúde das crianças.  
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Nesse sentido, os profissionais também estão expostos ao adoecimento, pela exposição 

a riscos psicossociais a riscos biológicos pelo contato com doenças transmissíveis. As 

condições de trabalho não são boas, pois a infraestrutura é precária, o ambiente é insalubre e 

os equipamentos e materiais são escassos, o que dificulta o desenvolvimento do trabalho de 

forma eficaz e segura(33). 

Tendo em vista os resultados deste estudo, os cuidados cotidianos e de recuperação 

são prestados a um grupo de crianças vulneráveis pela própria condição biológica e social, 

expostas a condições concretas de risco, e de silenciamento das políticas públicas sobre a real 

condição destas crianças em situação de cárcere. 

Os profissionais vivenciam a vulnerabilidade das crianças em um ambiente insalubre, 

marcado pelo desinteresse das instituições governamentais por este grupo de crianças 

tuteladas pelo Estado e invisibilidades pelo mesmo. Esta vulnerabilidade produzida, traz o 

conceito de vulneração como mais apropriado para descrever a situação revelada pelos 

profissionais de saúde, pois o cuidado é dependente apenas da sensibilidade dos profissionais 

e da caridade do outro.  

A realização dessa pesquisa em um único estado apresenta-se como uma limitação, 

entretanto tal fato não impossibilita de ser replicado em outros cenários, pois os cuidados 

prestados à criança no contexto prisional podem ser diferentes a depender das características 

da população estudada. 

O estudo contribui para a enfermagem, uma vez que esses profissionais poderão 

reestruturar suas estratégias e ações com um cuidado mais adequado e humanizado para a 

saúde da criança no contexto do cárcere, na tentativa de consolidar a PNAISC e PNAISP, 

visto que essas crianças estão expostas a situações de riscos e danos a saúde tronando-as mais 

vulneráveis ao adoecimento, o que favorece para a elevação dos índices de mobimortalidade 

infantil no país e no mundo. 
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Considerações finais 

A pesquisa revela o impacto do ambiente prisional na prestação de cuidados dos 

profissionais de saúde à criança que convive os primeiros meses de sua vida em companhia da 

sua mãe na prisão. Portanto, os cuidados cotidianos e de recuperação prestados à criança se 

torna um grande desafio para o profissional de saúde. 

É responsabilidade do Estado fornecer a assistência as crianças que convivem com 

suas mães custodiadas no ambiente prisional. Contudo, as instituições prisionais devem passar 

por adaptações para que haja mais espaços destinados às puérperas e as crianças, onde o 

cuidado é prestado, desde a gestação até o nascimento e crescimento da criança.  

Nesse contexto, as enfermeiras podem estabelecer parcerias com organizações de 

justiça criminal para que possam ser desenvolvidos ações de promoção à saúde e 

implementado todos os direitos voltados para as questões de saúde da criança. 

Destaca-se a obrigação moral e ética do estado para promover a proteção a essas 

crianças dando visibilidade às condições de prestação de cuidados no ambiente prisional, para 

que a temática possa ser discutida e colocada na agenda de prioridades governamental dada à 

condição de vulneração das crianças e do trabalho destes profissionais. 
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5.5 MANUSCRITO 5:  O ARTIGO FOI SUBMETIDO A REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

ATENÇÃO À CRIANÇA NO CONTEXTO PRISIONAL: UM OLHAR DAS 

AGENTES PENITENCIÁRIAS 

 

RESUMO  

Objetivo: Descrever a percepção das agentes penitenciárias em relação a atenção à criança no 

contexto prisional. Método: Estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, 

realizado com nove agentes penitenciárias do sistema prisional. A coleta de dados ocorreu em 

duas unidades prisionais femininas por meio de entrevistas semi-estruturadas, organizadas e 

tratadas pelo software Nvivo 12 e, posteriormente, submetidas à análise de conteúdo na 

modalidade temática. Resultados: Emergiram 02 categorias temáticas (1) A infraestrutura da 

prisão e a vigilância da criança; (2) A relação da agente penitenciária com a criança no 

ambiente prisional. Considerações finais: A estrutura prisional gera sofrimento físico e 

psíquico para as crianças que vivem na prisão com suas mães. O estudo revela as dificuldades 

vivenciadas pelas agentes penitenciárias e aponta para a necessidade da efetivação das 

políticas públicas direcionadas para os filhos das mulheres privadas de liberdade. 

DESCRITORES: Prisões; Criança; Agente Penitenciário; Vulnerabilidade.  

 

INTRODUÇÃO  

O encarceramento materno é marcado pelas relações do poder disciplinar que é 

inerente das unidades prisionais. O cárcere é o berço inicial de muitas crianças cujas mães 

estão em privação de liberdade e respondem pelos crimes cometidos cumprindo pena em 

regime fechado. Esse ambiente causa impactos na vida da criança e tem repercussões 

deletérias no seu crescimento e desenvolvimento. 

Faz-se necessário compreender o que é esse ambiente inicial da vida infantil 

denominado prisão. Para Foucault a prisão é uma instituição totalitária na qual é exercido o 

poder disciplinar através da punição, docilização dos corpos, adestramento e panoptismo. Ou 

seja, o cárcere faz parte de uma sociedade disciplinar e consiste num sistema de controle 

social através de várias técnicas de correção sendo estas importantes para o bom 

funcionamento da sociedade1. 

Goffman esclarece que coube às sociedades disciplinares organizar os grandes meios 

de confinamento, dentre eles a prisão, que tinha como objetivo concentrar os delinquentes e 
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transgressores, distribuí-los no tempo e no espaço e através disso puni-lo2. Contudo, é nesse 

ambiente de correções e punições que muitas crianças iniciam a sua infância, sendo marcadas 

por toda sua vida, privadas de liberdade devido ao encarceramento materno, embora não 

tenham cometido crime algum para serem punidas. 

Pesquisa internacional sobre encarceramento materno e suas repercussões revelam os 

efeitos de experiências traumáticas vivenciada por mães e filhos na prisão, tais como: 

problemas com autoconfiança, autoestima, impulsividade e agressividade. A maioria dos 

participantes revelaram angústia em relação a separação dos filhos. Em relação a criança foi 

descrito problemas com sono, agitação psicomotora, agressividade, hiperatividade, alteração 

de comportamento e déficit intelectual3. 

Estudo realizado nas prisões francesas com o objetivo de melhorar a vida das mães 

detidas com seus filhos revelou que há 29 instituições francesas que abrigam mães infratoras 

com seus filhos e que nesses espaços um dos maiores problemas é ter profissional treinado 

para lidar com as especificidades da criança num ambiente de punição e o isolamento social 

vivenciado pela criança, pois a criança não escolheu nascer e crescer na prisão4. 

Um ensaio clínico randomizado realizado nas prisões femininas dos Estados Unidos 

que analisou 88 mães e bebês que participaram do “Programa Novos começos” e 75 díades 

residentes em prisões onde a intervenção não ocorreu revelou que a estrutura prisional 

interfere diretamente na qualidade da interação pai-bebê, o desenvolvimento da depressão 

materna e da deterioração em relação a figura  materna em relação a promoção do cuidado do 

seu filho5.  

Estudo nacional realizado em quatro estados brasileiros com 22 mulheres, gestantes e 

mães com filhos na prisão e 19 profissionais evidenciou que os mecanismos disciplinares 

característicos da penitenciária, ao se integrar as práticas de controle e vigilância das 
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mulheres-mães encarceradas vulnerabilizam concretamente estas mulheres e expõe seus filhos 

ao sofrimento psíquico e moral6. 

Nesse sentido, é difícil compreender como crianças inocentes do ponto de vista legal e 

social podem nascer encarcerados, com o aval da justiça e da sociedade, em estruturas 

prisionais totalmente inadequadas. 

Frente às considerações mencionadas, surgiu a pergunta que norteou o 

desenvolvimento dessa pesquisa: Qual a percepção das agentes penitenciárias sobre a atenção 

a criança na prisão? Tendo como objetivo Descrever a percepção das agentes penitenciárias 

em relação a atenção à criança no contexto prisional.  

MÉTODO  

Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva com abordagem qualitativa, 

desenvolvida em duas unidades prisionais femininas que possuem berçário no estado da 

Bahia, Brasil. 

As participantes da pesquisa foram nove agentes penitenciárias. Definiu-se como 

critérios de inclusão: agente penitenciária que tivesse realizado abordagem à criança na 

unidade prisional. Os critérios de exclusão delineados foram: profissionais que estivessem de 

férias ou que estivessem afastadas do serviço durante a realização das entrevistas. 

A aproximação com as participantes da pesquisa deu-se através da realização de um 

Projeto de Extensão Universitária que dentre suas ações, realizava oficinas de educação e 

saúde com as internas das unidades prisionais femininas. Após o contato inicial houve reunião 

na qual a pesquisadora apresentou a pesquisa e após a manifestação do interesse em 

participar, foram agendadas as datas para a realização das entrevistas. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro a julho de 2019 através de 

entrevistas semi-estruturadas que foram realizadas individualmente, na sala da segurança das 

unidades prisionais, gravadas e tiveram uma duração média de vinte minutos. As falas das 
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participantes foram transcritas na íntegra e lidas para as colaboradoras para obter a validação 

do conteúdo. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (EE/UFBA) sob o parecer nº 2.876.907 e 

atendeu às diretrizes estabelecidas pela Resolução 466/12. Todas as participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para assegurar o anonimato, as entrevistas 

foram identificadas com as letras “AP”, em referência às palavras “agente penitenciária”, 

seguido do número, conforme a sequência de sua realização. 

A organização do material transcrito foi realizada através do software NVivo versão 

12, ferramentas de codificação e armazenamento de textos em categorias específicas7. Em 

seguida foi realizada a categorização dos núcleos temáticos conforme análise de conteúdo 

proposto por Bardin8 na modalidade análise temática, a qual se estrutura na ordenação das 

informações, classificação das informações e análise final. 

RESULTADOS  

Ao se conhecer o perfil das nove agentes penitenciárias participantes desse estudo, 

verificou-se que a faixa etária compreendia entre 36 e 55 anos, majoritariamente mulheres 

negras. Dentre as agentes penitenciárias quatro possuíam nível superior em cursos voltados 

para área da educação e uma das participantes ainda possuía especialização. 

No que diz respeito ao tempo de atuação no sistema prisional três tinham menos de 10 

anos, duas tinham entre 10 e 20 anos e quatro tinham mais de 20 anos de serviço. No que diz 

respeito ao vínculo com a instituição todas eram concursadas. 

Duas unidades temáticas emergiram neste estudo: 1) A infraestrutura da prisão e a 

vigilância da criança; 2) A relação da agente penitenciária com a criança no ambiente 

prisional.  

1) A infraestrutura da prisão e a vigilância da criança  
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A estrutura prisional é caracterizada por um pátio central e as galerias onde as 

mulheres são alocadas em celas estruturadas para abrigar duas mulheres em situação de prisão 

e que por muitas vezes abrigas até 6 mulheres. Nesse sentido a estrutura da prisão tem como 

referência o Panóptico de Bentham. Essa estrutura do cárcere foi descrita nas falas abaixo: 

Assim, a estrutura do presídio faz com que as internas e seus filhos fiquem em 

celas separadas e aí a gente pode vigiar melhor (AP1). 

 

Aqui no conjunto penal o pátio é aberto para sentenciada e depois elas são 

recolhidas na galeria e depois o pátio e aberto para as presas provisórias.  As 

gestantes e puérperas ficam no berçário com seus filhos (AP 3).  

 

  A criança que convive com sua mãe na prisão, também está inserida nesse contexto e 

vivencia no seu cotidiano a estrutura do Panóptico e suas influências sobre sua vida trazendo 

marcas para sua infância, registros de um ambiente punitivo logo no inicio do seu 

desenvolvimento psíquico. 

  A vigilância é marca registrada das unidades totalitárias e foi descrita nas falas a 

seguir: 

 
Nossos plantões aqui são de 24 horas por 72 horas, aí tem vigilância todo o tempo 

(AP 5). 

 

Minha função aqui é manter total vigilância tanto da mãe quanto da criança no 

sentido de dar todas as condições para que a interna possa conviver com seu filho 

até os 6 meses (AP 9).  

 

 A vigilância que é realizada como protocolo de segurança na unidade prisional, pode 

trazer interferências na vida futura da criança e gerar na criança situações, distúrbios no sono 

e alteração de comportamento.  

 As falas revelam uma infância marcada por situação de violência devido ao 

encarceramento materno vivendo situações inimagináveis para essa fase da vida e sendo 

expostas a diversos riscos a sua saúde e até a sua vida. 

O presídio não é ambiente para criança, é perigoso, um lugar insalubre, com 

doenças infecto-contagiosas. Lembro de uma vez que fomos chamada no pátio que 

estava tendo uma briga, entre as envolvidas tinha uma mãe brigando com o filho 

no colo e a outra dando porrada nela em tempo de acertar a criança e acontecer 

algo pior. A duas internas envolvidas foram punidas e a criança terminou sendo 

punida junto com a mãe (AP 6). 
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(...) a criança é inocente e já nasce preso, não tem um contato com brinquedo, com 

cores, com os outros parentes, com outras crianças, fica aqui nesse ambiente 

insalubre, com mulheres cumprindo penas relacionado a diversas coisas, é um 

perigo, a criança é privada de vê cores, ela vê a vida nesse quadradinho, isso 

machuca demais e justamente essa tensão, quando a gente fica sabendo de alguma 

rebelião lá dentro, a gente quer proteger aquele ser inocente, (...) queremos 

proteger o inocente que está sob a tutela do estado (AP 2). 

 

A criança no contexto prisional é punida. Ela fica exposta a diversas situações de tensão e 

violências e isso traz prejuízos para a infância. 

2) A relação da agente penitenciária com a criança no ambiente prisional.  

A segurança dentro do contexto prisional é realizada pelo agente penitenciário, ou seja 

carcereiro popularmente chamado. Este é a pessoa que tem a missão difícil de permear os dois 

mundos divididos por muros que é o mundo da liberdade e o mundo da prisão. Ele tem uma 

missão de manter encarcerado o delinquente e infrator, aquele cuja sociedade não quer por 

perto e por isso é lançado para dentro da prisão. No contexto do encarceramento feminino 

junto com as mulheres em idade férteis vivenciam esse contexto da prisão seus filhos durante 

os seus primeiros meses de vida. 

Os principais desafios de se ter uma criança no cárcere foi relatados nas falas a seguir: 

A maior dificuldade aqui é ter criança aqui dentro, ou seja a própria criança, 

porque aqui foi feito para trancar marginal e não criança. Por isso o maior 

problema aqui é a própria criança está aqui (AP 1). 

 

O maior desafio para o agente penitenciário é a segurança. Portanto, a segurança 

é um grande problema, e a criança é um problema para garantir a segurança da 

interna. Ou seja a criança para mim, é um problema a mais, não pelo fato de uma 

possível fuga da interna e sim pois a mulher com o filho na prisão além das 

demandas de segurança dessa mulher ainda tem o filho que fica presenciando esse 

lugar, pois o agente penitenciário trabalha com segurança e a criança no sistema 

prisional impõe mais um problema para a segurança interna do presídio. A 

criança aqui gera um ambiente de tensão, é como se tivesse um caldeirão pegando 

fogo e qualquer coisa vira motivo para motim entre as mulheres (AP 4). 

 

 A possibilidade de ter uma rebelião foi citada como um dos grandes desafios para a 

abordagem a criança no presídio. 

Para mim, o maior desafio é a rebelião, as presas respondem pelo corpo delas, se 

elas quiserem se cortar, brigarem, tocar fogo nelas, elas já são adultas e 

respondem por isso. Mas quando tem uma criança aí o negócio é diferente. Essas 
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mulheres estão a margem da sociedade e não entendem que a criança na cadeia 

desequilibra tudo. Aqui dentro tem mulheres que estão presas por aliciar menores, 

por estuprar crianças e a mãe com o filho quando precisa tomar banho, vai deixar 

o filho com uma dessas mulheres da galeria que pode fazer algum mal para a 

própria criança (AP 5). 

 

Para mim a maior dificuldade de ter uma criança aqui no presídio é a rebelião, 

tensão de acontecer alguma coisa e a criança está envolvida e sofrer com isso. A 

tensão de explodir alguma rebelião e ter inocentes aqui dentro, isso me deixa tensa 

(AP 8).  

 

A prisão e seus mecanismos de punição levam ao sofrimento o profissional que 

trabalha nesse contexto, dentre eles o agente penitenciário. Esse sofrer foi evidenciado em 

várias falas que serão relatadas a seguir: 

Aqui a criança não pode ter um brinquedo, não tem contato com os vizinhos e 

parentes, é muito duro aqui, dói demais para quem trabalha aqui dentro, isso 

machuca e mexe com a gente bastante. Por isso eu sofro com as crianças aqui 

dentro (AP 3). 

 

(...) e outra coisa também que mexe comigo é a questão que dói, a criança é 

inocente e já nasce peso, não tem um contato com brinquedo, com cores, com os 

outros parentes, com outras crianças, fica aqui nesse ambiente insalubre, com 

mulheres cumprindo penas relacionadas a diversas coisas, é um perigo, a criança 

é privada de vê cores, ela vê a vida nesse quadradinho, isso machuca demais (AP 

9). 

 

DISCUSSÃO 

O encarceramento de mulheres traz consigo as necessidades específicas do gênero 

feminino dentre elas a maternidade. A legislação brasileira permite que a criança conviva com 

sua mãe os seus primeiros seis meses de vida na prisão. Nesse sentido, faz-se necessário 

compreender a estrutura do estabelecimento prisional e como esta pode ter influencias sobre a 

criança9,10.  

Dentre os dispositivos de vigilância existente no sistema prisional, destaca-se o 

Panóptico descrito por Bentham, um mecanismo arquitetônico, utilizado para o domínio da 

distribuição de corpos em diversos locais, dentre eles a prisão. No ambiente da prisão o 

Panóptico tem uma tríplice função a vigilância, o controle e a correção da mulher 

transgressora e seu filho1. 
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Portanto, a estrutura da prisão é inadequada para a presença da criança. Nesse sentido 

um estudo sobre a maternidade em regime prisional que analisou os desfechos maternos e 

neonatais revelou as repercussões da estrutura prisional sobre a criança e a mãe durante o 

encarceramento e evidenciou os impactos do encarceramento na vida dessa criança e como 

essa estrutura tem influência negativa no crescimento e desenvolvimento da criança com 

repercussões na sua saúde física e mental11.  

Uma pesquisa nacional analisou a percepção do vínculo materno mantidos com o filho 

durante o encarceramento feminino e revelou que a reclusão materna tem impactos na 

formação e na manutenção do vínculo mãe-filho e isso compromete os cuidados exercidos 

sobre eles e enfraquece sua relação familiar12.  

Corrobora com esse pensamento, estudo realizado na prisão feminina francesa que 

evidenciou que a criança que convive com sua mãe na prisão está exposta há um ambiente de 

privação social, pois não tem contato com outras crianças, não tem contato com os familiares, 

suas visitas são restritas apenas as pessoas que visitam sua mãe na prisão13.  

Dados semelhantes foram encontrados em uma pesquisa que foi realizada em 

instituições prisionais femininas dos EUA que evidenciou que as crianças sofrem a punição 

com suas mães, privadas do aconchego do lar e são restritas a uma cela em companhia de sua 

mãe e das demais internas com visitas restritas a dias e horas marcados14.  

Um estudo realizado em Moçambique que participaram 05 mulheres reclusas com 

crianças dos 0-5 anos de vida e 02 gestantes internas do estabelecimento de execução penal 

feminino revelou que mãe e filho são duplamente punidos na prisão e portanto tornam-se um 

grupo vulnerável e socialmente marginalizado, por ser pouco favorecido pelas políticas 

públicas de saúde15. 

Neste estudo foi observado que a vigilância a criança é mantido de forma intensa pelos 

agentes prisionais, junto com a vigilância materna. Essa criança é foco da atenção dos agentes 
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de segurança, em especial, pois é um ser vulnerável aos eventos adversos apresentados no 

contexto de confinação16. 

Estudo internacional sobre a maternidade na prisão revela que o encarceramento 

materno tem efeitos deletérios intergeracionais e consequências para saúde da criança tais 

como: déficit de atenção, hiperatividade, comportamento ou problemas de condutas, atraso no 

desenvolvimento e problemas de fala ou linguagem17. Ou seja, esse ambiente de punição e 

vigilância leva as crianças há vivenciar um sofrimento psíquico com repercussões na sua 

saúde mental e impactos na vida escolar. 

Estudo nacional que analisou a maternidade atrás das grades e as particularidades do 

binômio evidenciou a necessidade da estruturação do ambiente prisional para acolher essa 

díade e destaca as implicações do encarceramento materno sobre a criança9.  

 No contexto prisional, uma figura aparece com destaque que é o agente penitenciário, 

ou “carcereiro” e sua atuação na segurança no sistema prisional. O agente penitenciário é o 

profissional responsável por acompanhar e vigiar os presos na unidade prisional, prestando 

serviços no setor de segurança18.  

Esses profissionais estão expostos a situações de risco, bem como intimidações, agressões, 

ameaças e rebeliões nas quais, entre outros, correm o risco de serem reféns, pois têm contato 

direto com os apenados e são vistos por estes como os responsáveis por mantê-los em 

cárcere19. 

Foi observado neste estudo, que os agentes penitenciários têm uma carga de trabalho 

excessiva. Eles são responsáveis pela vigilância, proteção e segurança do paciente em 

custódia, são os únicos profissionais que adentra o pátio até as galerias e abre e fecha as celas, 

mantendo as mulheres e seus filhos encarcerados. 

 O agente se encontra ainda em meio a uma dualidade de hierarquização, configurando 

um paradoxo em que, por um lado, obedece às ordens de seus superiores e, por outro, as 
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impõe aos apenados18. É importante ressaltar que além da pressão psicológica sofrida diante 

do ambiente visto como ameaçador, em detrimento da violência por parte dos presos, os 

agentes também sofrem pressão por parte de seus superiores.  

 Um estudo revelou que as relações com a administração foi a principal causa para 

desenvolvimento de estresse em agentes carcerários em uma determinada unidade prisional20. 

 Esse grupo é um dos que mais apresentam adoecimento psíquico. As atividades 

desenvolvidas pelos agentes penitenciários são desgastantes tanto fisicamente quanto 

emocionalmente, portanto estudos investigando aspectos relacionados à saúde destes 

profissionais são necessários21. 

Uma cadeia é regida por leis e códigos de condutas próprias, e apenas um tênue 

equilíbrio de forças mantém a ordem entre os dois lados das grades. De um lado a 

transgressora da lei e do outro o carcerário cuja função é vigiar e mantê-las presas, gerando 

grandes conflitos na vida desses profissionais responsáveis pela manutenção da ordem22. 

 Enfim, a prisão é o local onde a realidade vivida se repete incessantemente, 

reproduzindo um cotidiano sem sentido, marcado pela expectativa da passagem do tempo, o 

descuidado em relação a humanidade dessa criança, inocente em relação a pena da mãe é tão 

grave quanto o descuidar da pessoa em privação de liberdade 23.   

 Urge portanto a necessidade de dar visibilidade a questão da mulher em situação de 

prisão e seus filhos, bem como a formulação de uma legislação adequada e favorável à saúde 

feminina e infantil, com clara responsabilização dos entes e agentes estatais e dos 

procedimentos a serem adotados no cotidiano carcerário nessas situações24. 

 Portanto, faz-se necessário uma maior atenção a essas crianças invisíveis nesse 

contexto de normas, sanções, punições e dor. Que cumpri silenciosamente o castigo materno 

de privação de liberdade, pena lhe imputada devido a um ato infracionário da lei. 
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Este artigo registra como limitação a impossibilidade de generalização dos seus 

resultados para toda a população, já que o mesmo foi realizado em duas unidades prisionais 

femininas no estado da Bahia, assim representando características e relações existentes em 

âmbito local.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização desta pesquisa permitiu identificar que a infraestrutura prisional tem uma 

influência negativa sobre a criança durante o encarceramento materno, gerando sofrimento 

físico e psíquico com repercussões para sua vida.  

É responsabilidade do estado e da união reestruturar as instituições prisionais 

brasileiras para que elas possam ter estrutura mínima para abrigar mães e filhos que cumprem 

pena em regime fechado. 

A pesquisa descreve também as dificuldades vivenciadas pelas agentes penitenciários 

no cárcere, apontando para a necessidade da implementação das políticas públicas voltadas 

para a mulher e seu filho na prisão. 

Diante do exposto, sugere-se a construção de um fluxo de cuidado à criança no 

sistema prisional de modo que seja utilizado uniformemente e todas as agentes penitenciárias 

saibam como intervir diante de uma situação de intercorrência com a criança.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção das considerações finais desta pesquisa, fez-me refletir sobre esse 

ambiente de estudo ainda obscuro, tanto para os profissionais de saúde quanto para a 

sociedade, em geral, que é o contexto prisional. Nesse ambiente de punição se encontra uma 

população de mulheres e seus filhos excluídos socialmente, que vivenciam situações de 

vulnerabilidade inimagináveis com repercussões diretamente na vida dessas crianças.  

Trilhar o sistema prisional para compreender como ocorre o cuidado à criança que 

convive com sua mãe durante os 6 primeiros meses de vida em privação de liberdade dentro 

da prisão, foi algo muito difícil para mim. Pois, enquanto mulher, mãe, pesquisadora e 

enfermeira vivi situações que me levaram a refletir sobre meu papel social diante das 

situações de vulnerabilidade vivenciada pelas crianças do nosso país.  

O trabalho teve início fazendo uma exposição dos estudos acerca do aumento do 

encarceramento feminino e, consequentemente, o aumento do número de crianças que 

vivenciam seus primeiros meses no cárcere junto com suas mães. Foram descritos trabalhos 

nacionais e internacionais que abordam as repercussões da prisão para o desenvolvimento 

infantil. 

Para contextualizar o objeto de pesquisa foi elaborado uma revisão da literatura que 

contemplou as seguintes temáticas: Criança em situação de vulnerabilidade no cárcere; 

Legislação brasileira sobre mães e crianças no cárcere; Maternidade no cárcere e a relação 

mãe-filho; e, Os cuidados no primeiro ano de vida. Tal revisão subsidiou o desenvolvimento 

teórico deste estudo. 

Ressalto que os resultados desta pesquisa demonstraram que o cárcere é um local de 

vulnerabilidade e violação de direitos da criança. E que esse ambiente favorece o 

aparecimento de inúmeros distúrbios de ordem física e psíquica, que prejudicam o 

desenvolvimento infantil. Este contexto expõe a criança a condições de vulnerabilidade 

individual, social e programática, perpetuando, assim, as mazelas do sistema prisional, tão 

excludente e punitivo. 

Este estudo permitiu também delinear um perfil sociodemográficos e obstétrico 

predominante desta população vulnerável, servindo, assim, como parâmetro para o 

desenvolvimento de políticas, programas e projetos que minimizem as dificuldades a que esta 

população é exposta. 

Em relação às condições de nascimento das crianças no sistema prisional foi 

evidenciado as condições precárias da infraestrutura da unidade prisional, as dificuldades no 
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transporte das gestantes durante o trabalho de parto e as dificuldades para as mães prestarem 

cuidados aos seus filhos no retorno à prisão. Dentre os cuidados às crianças, prestados pelos 

profissionais no contexto prisional, foram descritos os cuidados cotidianos na prisão, cuidados 

prestados durante as intercorrências infantis e os desafios enfrentados pelos profissionais de 

saúde para prestação dos cuidados à criança no cárcere.  

Na prisão, o cuidado à criança se torna um desafio para o profissional de saúde, devido 

à falta de estrutura física, escassez de insumos materiais, ambiente de violência e tensão que 

influenciam na prestação do cuidado integral às crianças que vivem no contexto do cárcere. 

No que diz respeito a relações de poder e suas implicações para o cuidado, foi 

revelado que o sistema de vigilância e a realização das práticas disciplinares na prisão traz 

impactos para a vida da criança.  

Esta pesquisa descreve, também, as dificuldades vivenciadas pelas agentes 

penitenciárias no cárcere, apontando para a necessidade da implementação das políticas 

públicas voltadas para a mulher e seu filho na prisão. 

Com este estudo, permitimos que as mães, profissionais de saúde e agentes 

penitenciárias revelassem o cuidado à criança dentro do sistema prisional, evidenciando as 

principais dificuldades para o desenvolvimento desse. Os dados desta pesquisa apontam para 

a necessidade de elaboração de políticas públicas que garantam às crianças e suas mães que 

vivem no contexto prisional um cuidado integral e congruente às suas situações de 

vulnerabilidade.  

É nesse contexto que a enfermagem necessita se efetivar de forma total e objetiva, para 

diminuir os prejuízos que acometem mães e filhos, procurando o aprimoramento dessa 

assistência de forma competente. Uma vez que, toda a mulher no sistema prisional está 

privada apenas de liberdade e deve ter o direito a saúde, bem como os demais direitos 

assegurados para ela e seu filho. 

Este estudo proporcionou contribuição cientifica na área da Enfermagem, 

evidenciando a importância do cuidado de enfermagem a essas crianças que convivem a fase 

inicial de sua vida na prisão com suas mães. Permitindo, assim, uma nova visão e conduta 

enquanto profissional.  

Faz-se necessário ampliar os estudos que tenham como enfoque a avaliação dos 

impactos do cárcere na vida da criança de forma longitudinal, além de estudos que possam 

subsidiar ações de cuidado e proteção à saúde dessas crianças. 

Espera-se que este estudo possibilite maior compreensão acerca do tema proposto e 

que possa contribuir com subsídios para discussão e ações a serem desenvolvidas no cuidado 
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à criança que nasce e cresce dentro dos presídios baianos. E que sirva para nortear a prática de 

profissionais que atuam nas unidades de saúde do sistema prisional, bem como apoiar a 

(re)estruturação de ações dos órgãos públicos que atuam na assistência à mulher e seu filho, 

no contexto do cárcere. 

Desta forma, propõe-se uma maior atenção à implementação e eficácia das políticas 

públicas que favoreçam a agilidade dos processos das mulheres grávidas e mães de lactentes 

no contexto de prisão e a possibilidade da prisão domiciliar nos casos permitidos em lei. Por 

fim, é responsabilidade do estado e da União reestruturar as instituições prisionais brasileiras, 

para que elas possam ter estrutura mínima para abrigar mães e filhos que cumprem pena em 

regime fechado. 
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APÊNDICE A – Formulário para coleta de dados 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS  

Pesquisa: Nascer e crescer em condições de vulnerabilidade no cárcere 
 

Nº do Formulário: ______ 

Abreviatura do Nome da mãe:_____________________  

Pseudônimo:________________________ Iniciais da Criança: ______________________ 

A – CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DA MÃE 

A1. Data de Nascimento: _____________ 

A1.1 Idade: ______ 

A2. Profissão/ Ocupação: ________________ 

A3. Raça/cor: 1(   ) parda 2(   ) preta 3(   ) branca 4(   ) amarela 5(   ) indígena 9(   ) Não 

informado  

A4.Escolaridade:  

1(  ) nunca frequentou escola  2 (   ) fundamental incompleto 3(   )fundamental completo  

4 (   ) ensino médio incompleto 5(   ) ensino médio completo  6(   ) superior incompleto  

7(   ) superior completo 9(   ) Não informado  

A4.1. Anos de estudo da mãe? _______ 9 (   ) Não informado  

A5. Estado conjugal atual: 

1(   )casada/união estável 2(   )solteira, com parceiro(a) fixo 3(   )solteira, sem parceiro(a)fixo 

4(   )separada 5(   ) divorciada 6(   ) viúva 9 (   ) Não informado  

A6. Religião (praticada):  

1(   ) católica 2(   ) protestante 3(   )  espírita 4(   ) candomblé 5(   ) nenhuma 6(   )outros  

A7. Naturalidade: _______________________ 

A8. Residência: (      )  Salvador  (     ) Interior do Estado  

*  Identificar a cidade? ______________ 

A9. Motivo de  Reclusão: ________________ 

A.9.1 Tempo de prisão: ____________ 

A 10. Tipo de Regime:  

1 (    ) Provisório 2 (    ) Regime Fechado  3 (    ) Regime Semiaberto 

4 (    ) Regime Aberto  5 (    ) Medida de Segurança 

A10. Reincidente no Sistema Penal:  

1 (    ) Sim       2 (    ) Não 

A 11. Participa de alguma atividade de Ressocialização?  

1 (    ) Sim       2 (    ) Não 
A12. Renda Familiar: ____________ 

B –CONDIÇÕES DE SAÚDE MATERNA 

Dados Obstétricos 

B1. Número de gestação______ 

B2. Número de parto_________ 

B3. Número de aborto_________ 

B4. Realizou Pré-Natal 

1 (    ) Sim       2 (    ) Não 
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B5. Quantas consultas de pré natal: __________ 
B6. Tipo de parto  

1(    ) Cesárea 2(    ) Vaginal 9(    ) Não informado 

B7. Doença na gravidez  

B7.1 Hipertensão 1(    ) Sim  2(    )Não 

B7.2 Diabetes 1(    ) Sim  2(    )Não 

B7.3 Infecção urinária 1(    ) Sim  2(    )Não 

B7.4 Doença sistêmica grave 1(    ) Sim  2(    )Não 

B7.5 TORCHS 1(    ) Sim  2(    )Não 

B7.6 Outra doença 1(    ) Sim  2(    )Não Especificar: _______________________ 
TORCHS *toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, HIV, sífilis.   
B8. Gestação:   

(     ) termo    (     ) pré-termo IG:____   (    ) pós-termo IG: ____ 

B9. Local da ocorrência do Parto:  ________________________________________ 

B10. Uso de drogas? (Incluso cigarro) 1(    ) Sim  2(    )Não 

Especificar: _______________ 

B11. Uso de álcool? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12. Foi diagnosticada pelo médico com alguma destas doenças? 

B12.1 HPV? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12.2 HTLV? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12.3 HIV? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12.4 Sífilis? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12.5 Gonorreia? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12.6 Condiloma? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12.7 Herpes genital ou labial? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12.8 Candidíase? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12.9 Uretites não gonocócicas? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B12.10 Nenhuma doença? 1(    ) Sim  2(    )Não 

B13. Uso de medicação durante essa gravidez : 1(    ) Sim  2(    )Não 

B13.1 Qual medicação 1? _______________________ 

B14. Complicações durante essa gestação: 1(    ) Sim  2(    )Não 

B14.1 Qual complicação ? _______________________ 

C- DADOS DA CRIANÇA 

C1. IDADE DA CRIANÇA? ______________ 

C.1.2 Data de Nascimento? _________________ 

C2. Local onde nasceu? _______________ 

C3. Sexo:1(    )masculino 2(    )feminino  

C4. Apgar 1º/5º minuto? ________ 

C5. Idade gestacional:________ 

C6. Tipagem sanguínea: ________________ 

C7. Peso ao nascer: _______ 

C7. 1 Peso atual: _______ 

C8. Estatura ao Nascer: ________ 

C8.1 Estatura atual: ________ 

C9. Perímetro Cefálico: ________ 

C10. Perímetro Torácico: ____________ 

C11. Perímetro Abdominal: _______________ 

C12. O RN teve alguma lesão grave decorrente do parto: 1(    )Sim 2 (   )Não  

Especificar: ______________________ 

C13. Foi identificada alguma anomalia congênita no nascimento? 1(    )Sim 2 (   )Não  
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Especificar: ______________________ 

C14. Realizou Triagem Neonatal ? 1(    )Sim 2 (   )Não 

C14.1Realizou teste do pezinho? 1(    )Sim 2 (   )Não  

C14.2Realizou teste da orelhinha?1(    )Sim 2 (   )Não  

C14.3Realizou teste do olhinho? 1(    )Sim 2 (   )Não 

C14.4Realizou teste do olhinho? 1(    )Sim 2 (   ) Não 

C15. Quando caiu o coto umbilical? __________ 

C16. Em Aleitamento Materno Exclusivo: 

1(    )Sim 2 (   )Não Especificar leite artificial e alimentação complementar_______________ 

C17. Erupção Dentária: 1(    )Sim 2 (   ) Não 

C18. Eliminações 

C18.1 Diurese _______________ 

C18.2 Dejeções __________________ 

C19. Sono/ repouso:  

C19.1 Tranquilo1(    )Sim 2 (   )Não 

C19.2 Agitado1(    )Sim 2 (   )Não 

C.20 Imunização Infantil 

C20.1 - Ao Nascer : (    ) BCG    (    ) Hep B    

C20.2 - 2 meses: (     ) VIP 1ª dose (    ) PENTA 1ª dose   

               (     ) Pneumocócica 10 V  1ª dose  (     ) Rotavírus Humano 1ª dose 

C20.3 - 3 meses: (     ) Meningocócica C     1ª dose  

C20.4 -  4 meses: (     ) VIP 2ª dose (    ) PENTA 2ª dose   

               (     ) Pneumocócica 10 V  1ª dose  (     ) Rotavírus Humano 2ª dose 

C20.5 - 5 meses: (     ) Meningocócica C     2ª dose  

C20.6 - 6 meses: (     ) VIP 3ª dose (    ) PENTA 3ª dose   

C21. Qual Unidade de Saúde a criança é encaminhada para vacinação? ___________ 

C22. Exames realizados na Infância 

C22.1 Hemograma1(    )Sim 2 (   )Não  

C22. Sumário de Urina  1(    )Sim 2 (   )Não 

C22.3  Parasitológico de fezes 1(    )Sim 2 (   )Não 

C22.4 USG transfontanela. 1(    )Sim 2 (   )Não 

 C22.5 USG abdominal: 1(    )Sim 2 (   )Não 

C 23 Doenças na infância 

C23.1 Patologia respiratória 1(    )Sim 2 (   )Não 

C23.2 Diarréia   1(    )Sim 2 (   )Não   

C23.3 Refluxo gastro-esofágico 1(    )Sim 2 (   )Não 

C23.4 Hérnia 1(    )Sim 2 (   )Não 

C23.5 Dermatites 1(    )Sim 2 (   )Não 

C23.6 Doenças infecto contagiosa 1(    )Sim 2 (   )Não 

C24 Acompanhamento  com a equipe de saúde do sistema prisional: 

C24.1 Enfermeiro (a):  (   ) Sim  (   ) Não 

C24.1 Médico (a): (    ) Sim  (    ) Não 

C24.1 Psicológo (a): (    ) Sim  (    ) Não 

C24.1 Assistente Social: (    ) Sim  (    ) Não 

C24.1 Técnico de Enfermagem: (    ) Sim  (    ) Não 

INTERCORRÊNCIAS DE SAÚDE (Registrar data, sinais e sintomas e encaminhamentos 

realizados):__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro de observação  descritiva 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

 

Pesquisa: Nascer e crescer em condições de vulnerabilidade no cárcere 

 

 
Roteiro de Observação Descritiva 

 

A observação participante utilizada nesta pesquisa com o intuito de observar os cuidados 

de saúde à criança de 0 a 6 meses no cárcere, atentar-se-á para os seguintes aspectos:  

 

• Espaço prisional, a unidade de berçário e a cela;  

• Rotinas da Unidade Prisional Feminina; 

• Relação da mãe com a criança;  

• Relação do agente prisional com a criança;  

• Relação dos prifissionais de saúde com a criança;  

• Cuidados prestados durante a visita da pesquisadora;  

• Participação das outras mulheres em privação de liberdade como auxiliadora do 

cuidador. 
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APÊNDICE C- Roteiro de Dados Sociodemográficos e Entrevista (Mães de crianças de 0 a 6 

meses em privação de liberdade) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

 

Pesquisa: Nascer e crescer em condições de vulnerabilidade no cárcere 

 

 
ROTEIRO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E ENTREVISTA  

 

Mães de crianças de 0 a 6 meses em privação de liberdade 

 

Entrevista nº ________ 

 

 

Parte I: ROTEIRO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

 

Entrevistada:______________________________ (iniciais) 

 

Idade: __________                                           Cor: _________ 

Religião: _________________                         Estado Civil: _______________ 

Escolaridade: _____________________          Naturalidade: __________________ 

Profissão: ________________________          Ocupação: _________________________ 

Renda Familiar: ______________________ 

Número de filhos: ___________________ 

 

 

 

PARTE II: QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

1- Fale como você cuida do(a) seu (sua) filho(a) no dia-a-dia no presídio desde que nasceu?  

 

 

2- O que você faz quando a criança fica doente no presídio? 

 

 

3- Quais os desafios enfrentados por você para cuidar do seu filho no presídio? 
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APÊNDICE D – Roteiro de dados sócio-demográficos e entrevista (Agente Penitenciário e 

Profissionais de Saúde)  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

 

Pesquisa: Nascer e crescer em condições de vulnerabilidade no cárcere 

 
ROTEIRO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E ENTREVISTA  

Agente Penitenciário e Profissionais de Saúde  

 

Entrevista nº ________ 

 

 

Parte I: ROTEIRO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

 

Entrevistada (o):______________________________ (iniciais) 

 

Idade: __________   

Sexo: ___________                                         Cor: _________ 

Religião: _________________                         Estado Civil: _______________ 

Escolaridade: _____________________          Naturalidade: __________________ 

Profissão: ________________________      

Possui especialização? (    ) Sim  (    ) Não  Especificar: _______________________ 

Qual o tempo de atuação no presídio? __________________ 

Qual o vínculo de trabalho? ______________ 

 

 

 

PARTE II: QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

 

1- Quais os cuidados prestados por você à criança no dia-a-dia no presídio? 

 

 

2- O que você faz quando a criança fica doente no presídio? 

 

 

3- Quais os desafios enfrentados por você para prestar cuidado à criança no presídio? 
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APÊNDICE E – Orientação aos colaboradores 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES 
 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa intitulada “NASCER E 

CRESCER EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE NO CÁRCERE” que tem como 

objetivo geral: Analisar o cotidiano de crianças de 0 a 6 meses no contexto prisional do 

Estado da Bahia. E como objetivos específicos: Descrever as condições de gestação e parto 

das mães de crianças de 0 a 6 meses no contexto prisional; Acompanhar as rotinas da criança 

no cárcere; Apreender os fatores que interferem no crescimento e desenvolvimento das 

crianças de 0 a 6 meses no Conjunto Penal Feminino; Identificar os fatores que influenciam a 

formação dos laços afetivos de mães e crianças no Conjunto Penal Feminino. Trata-se de um 

projeto de pesquisa desenvolvido no Programa de Doutoramento da Escola de Enfermagem 

Universidade Federal da Bahia pela Doutoranda Denise Santana Silva dos Santos, tendo como 

orientadora a Doutora Climene Laura de Camargo. 

A coleta de dados se dará através de uma entrevista gravada e observação direta, 

auxiliada por questões norteadoras e outras questões poderão ser feitas para melhor 

entendimento de respostas anteriores. Ainda, serão colhidos alguns dados sócio-demograficos 

para conhecer cada pessoa entrevistada.  

Os resultados dessa pesquisa serão divulgados através da tese, artigos enviados para 

periódicos e eventos científicos, nos quais garantiremos o anonimato com uso de 

pseudônimos. Informamos que para garantir sua privacidade, a entrevista será realizada num 

local apropriado, e esta será guardada por nós pesquisadoras durante cinco anos e solicito 

autorização para decidir sobre o destino delas depois deste tempo. Serão mantidos o respeito e 

o anonimato da sua identidade, não havendo qualquer associação entre os dados obtidos e o 

seu nome. Os benefícios desta pesquisa estão na possibilidade de reconhecer como as crianças 

são cuidadas cotidianamente no cárcere e como os profissionais de saúde e agentes prisionais 

podem interferir e aprender com este processo. Esperamos que este estudo possibilite maior 

compreensão acerca do tema proposto e que possa contribuir com subsídios para discussão e 

ações a serem desenvolvidas no cuidado à criança que nasce e cresce dentro dos presídios 

brasileiros. Este estudo norteará a prática de profissionais que atuam nas unidades de saúde do 

presídio e servirá como apoio para (re)estruturação de ações dos órgãos públicos que atuam 

na assistência a mulher e seu filho no sistema prisional.  

Esta pesquisa poderá causar riscos de constrangimentos durante a entrevista por abordar 

o cuidado desenvolvido com a criança desde o seu nascimento no contexto do cárcere. Assim, 

você tem total liberdade para não participar ou deixar de responder as perguntas que lhe 

causem algum desconforto, ou mesmo pode desistir de participar da pesquisa em qualquer 

fase desta, sem penalização alguma e sem nenhum prejuízo, mesmo tendo acordado 

anteriormente. Nós pesquisadoras esclarecemos que não haverá ônus para os participantes da 

pesquisa e nos responsabilizamos por qualquer tipo de dano previsto ou não, neste termo de 

consentimento, prestando-lhe assistência integral caso seja necessário.  

Caso concorde em participar convido você a assinar esse termo, sendo que uma cópia 

ficará em suas mãos e outra com a pesquisadora. Estaremos à sua disposição para esclarecer 

qualquer tipo de dúvida sobre a pesquisa a qualquer momento que deseje. Este projeto e 
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Termo de consentimento Livre e Esclarecido serão apreciados pelo Comitê de Ética da Escola 

de Enfermagem da UFBA, caso sinta alguma duvida sobre o mesmo poderá entrar em contato 

com o CEP pelo telefone 3283.7615. End.: Rua Augusto Viana, S/N, bairro Canela, CEP.: 40 

110-060, Salvador-Ba.  

 

 

 

 

Salvador, ____ de ____________de 2018. 

 

 

 

 

_________________________________            ____________________________________ 

Denise Santana Silva dos Santos                                   Climene Laura de Camargo  

    Pesquisadora Responsável/EEUFBA                                           Orientadora 
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Sinto-me suficientemente esclarecido(a) com as orientações fornecidas pela doutoranda 

Denise Santana Silva dos Santos. Após a leitura deste documento e ter tido a oportunidade de 

conversar com a pesquisadora responsável para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito 

estar suficientemente informado sobre o conteúdo da pesquisa intitulada “NASCER E 

CRESCER EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE NO CÁRCERE” e os seus 

respectivos objetivos, riscos e benefícios. Desta forma, concordo em participar do estudo, 

estando ciente que minha participação é voluntária e que posso tirar esse consentimento a 

qualquer momento, sem que seja prejudicado. Minhas falas poderão, com minha anuência, ser 

gravadas com auxílio de um gravador digital. Reafirmo que a minha autorização é voluntária, 

meu consentimento para participar da pesquisa foi uma decisão livre, não sofrendo nenhuma 

interferência das pesquisadoras e que não estou sendo remunerado (a) por este ato, podendo 

retirar meu consentimento do presente estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou 

penalização à minha pessoa. Estou ciente que terei acesso aos dados registrados, que estes 

poderão ser apresentados para publicação em congressos e/ou revistas científicas, desde que 

assegurado o sigilo de minha identidade, e que os pesquisadores estarão a disposição para 

elucidar quaisquer dúvidas que possam me ocorrer antes, durante e após a pesquisa.  
Ficou claro para mim que este projeto passou por um Comitê de Ética em Pesquisa.  

Diante destas considerações registro o meu de acordo. 

 

 

Salvador, ____ de ____________de 2018. 

 

 

____________________________ 

                                                           Colaborador (a)                     (Impressão Dactiloscópica) 
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APÊNDICE G – Fluxo das mulheres grávidas no sistema prisional 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

Quando a mulher é presa (em flagrante), ela é levada a delegacia para depor, abre um 

processo criminal contra ela e após a decisão judicial ela é liberada ou encaminhada para o 

presídio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Elaboração própria. 

 

Na situação da mulher ser presa com seus filhos, ela é encaminhada para delegacia e é 

acionado pelos policiais, o Conselho Tutelar que, no primeiro momento, entrará em contato 

com os familiares, acionando a Vara da Infância para que os familiares com residência fixa, o 

juiz expedir a liberação da guarda provisória para essa família. 

Se a mulher não tiver nenhum familiar na cidade que foi presa, ou os familiares não 

puderem ficar com a criança, esta é encaminhada pelo Conselho Tutelar para um abrigo que 

geralmente é a Casa de Acolhimento Nova Semente que abriga os filhos cujos pais estão 

presos no Complexo Prisional de Mata Escura. 

 

 

 

 

 

 

MULHER PRESA 

 

Delegacia  

 

Abre um processo criminal contra ela e após a decisão judicial 

 

Ela é liberada (responde em liberdade)              encaminhada para o presídio. 
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      Fonte: Elaboração própria. 

 

Após isso, a mulher é encaminhada pelos policiais de viatura para o presídio. Ao 

chegar ao presídio, o primeiro local de atendimento do preso é a Central de Observação Penal 

(COP). Contudo na prisão feminina essa mulher não passa pelo COP sendo encaminhada 

diretamente para o Conjunto Penal Feminino (CPF). 

Ela entra no Conjunto Penal Feminino, sobe para o primeiro andar, parte 

administrativa do presídio. Passa pela Central de Registro e Cadastro (CRC), neste local é 

realizado o cadastro dos dados, ela é inserida no sistema (cadastro nacional) SISDEPEN, a 

mulher troca de roupa (recebe a farda do presídio) e o kit inicial (composto por uma escova de 

dente, sabonete e sandália). Todos os seus pertences são identificados e colocados no armário 

guardado e a mulher recebe todos no momento de soltura. 

A mulher é encaminhada para foto, identifica qual o artigo está sendo condenada, se é 

ré primária ou já tem outras condenações, se é sentenciada ou presa provisória. Após tirar a 

foto, medir a mulher, ela é encaminhada para a parte interna do presídio e fica isolada numa 

cela (sozinha) durante aproximadamente 10 dias (período para avaliação da situação criminal, 

se ela pertence a alguma facção criminal) e após isso, liberada para galeria e encaminhada 

para dividir uma cela com outras presas. 

 

 

 

 

 

A mulher presa chegar ao Conjunto Penal Feminino (CPF) 

 

 

Central de Registro e Cadastro (CRC) 

Cadastro dos dados/ SISDEPEN 

 

Encaminhada para cela “SEGURO” 

(Realização dos Exames de Porta de Entrada) 

 

Encaminhada Cela na Galeria 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Quando a mulher presa já está grávida, nesses dias iniciais, na cela do “seguro”, a 

mulher apenas sai da cela para fazer exames de porta de entrada (e geralmente são esses 

exames que se identifica a gravidez ou suspeita de gravidez) – é solicitado BHCG que é 

colhido no presídio e encaminhado para o LACEN e solicitado USG transvaginal (início da 

gestação) ou USG obstétrico (em situação de gestação + avançada para saber a IG e condições 

do feto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Elaboração própria. 

Gravida em privação de liberdade 

 

Serviço Médico 

BHCG 

 

Exames Laboratoriais                 USG 

 

Pré-Natal 

(Unidade de Saúde Prisional) 

 

Parto 

(Encaminhamento para Maternidade) 

HB Coletivo (fevereiro/2018)/ Projeto de Lei 10269/18 (Nov/2018) 

 

Gestante presa ou Mãe de menores de 12 anos 

(Crimes sem uso de violência ou grave ameaça) 

 

Solicitado a PRISÃO DOMICILIAR  
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Após confirmar a gravidez a mulher passa a realizar o pré-natal no presídio, ganha o 

cartão de gestante, realiza as vacinas e é acelerado o processo solicitado HABBES CORPUS 

para encaminhamento para audiência judicial solicitando a prisão domiciliar. 

Antes de fevereiro de 2018 (HB coletivo) era mais difícil converter a prisão preventiva 

em prisão domiciliar, porém, após HB coletivo (fev/2018) e o Projeto de Lei (PL) 10269/18 

aprovado em 28 de novembro de 2018 pelo Plenário da Câmara dos Deputados. A mulher em 

privação de liberdade que confirma a gravidez, se ela tiver inserida nos critérios para a 

solicitação da prisão domiciliar, é acionada a defensoria publica e a audiência é agendada para 

o juiz analisar o caso. 

Se a mulher não consegue até o parto essa prisão, ela é encaminhada para a 

maternidade de referência, tem seu filho e, após isso, retorna para o presídio. Após isso é 

encaminhada para o berçário ou para cela e convive com seu filho até 6 meses (período de 

amamentação). Foi observado nesse estudo que a Unidade Feminina do Conjunto Penal de 

Feira de Santana permite que as crianças convivam com suas mães até o 9 mês de vida. 
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APÊNDICE H – Fluxo do itinerário terapêutico da criança no contexto do encarceramento 

materno 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestante em situação de 

prisão 

Solicita a Prisão Domiciliar (exceto na 

situação de crime com violência e 

grave)       (BRASIL, 2018) 

Na situação que a gestante continua presa:  

Pré-Natal: realiza na Unidade de Saúde 

Prisional. 

Na hora do parto - encaminhada para 

Maternidade. 

Mãe no pós-Parto retorna para prisão com a 

criança. 

CRIANÇA: Tem 
Acompanhamento 
do Crescimento e 
Desenvolvimento 
na Unidade 
prisional ou na UBS 
da área de 
abrangência da 
unidade prisional. 

CRIANÇA: 
Imunização 

- BCG e Hepatite 
B: na 
maternidade 

- Demais 
vacinas: UBS da 
área de 
abrangência da 
unidade 
prisional. 

CRIANÇA: Situação de 
Doença 

- 1ª Avaliado pela 
enfermeira l e pelo 
médico clínico da 
Unidade Prisional. 

-  
- 2ª Encaminhado para 

avaliação do Pediatra 
na UBS da área de 
abrangência da 
unidade prisional. 
  

CRIANÇA: Situação de 
Emergência 

- 1ª Avaliado pela 
equipe de Saúde 
da Unidade 
Prisional. 

- 2ª 
Encaminhamento 
para o Serviço de 
Urgência e 
Emergência 
Pediátrico. 
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APÊNDICE I - Lista de itens permitidos no Conjunto Penal Feminino e na unidade feminina 

do Conjunto Penal de Feira de Santana 

 

Alimentos: 

- 01 Marmita transparente com feijão (1000 ml) 

- 01 Marmita transparente com arroz ou macarrão ou cuscuz (1000 ml) 

- 01 Marmita transparente com carne ou frango ou soja ou peixe ou ovo (1000 ml) 

- 01 Marmita transparente com salada (1000 ml) 

- 02 l de suco ou refrigerante 

- 400 g de multimistura 

 

Higiene e Limpeza: 

- 01 l de água sanitária 

- 01 l de desinfetante 

- 02 barbeadores descartáveis 

- 04 sabonetes 

- 01 desodorante em creme 

- 02 pacotes de absorventes (16 unidades) 

- 01 shampoo 350 ml 

- 01 condicionador 350 ml 

- 04 rolos de papel higiênico 

- 01 kg de sabão em pó 

- 06 fraldas descartáveis 

- 01 toalha branca ou laranja 

- 01 pacote de lenço umedecido 

 

Outros: 

-  lençol solteiro de cor clara ou branco em tecido fino 

- 01 par de sandália 

- 02 calcinhas e 02 sutiãs (sem haste metálica) 

- 02 pares de meias brancas 

- 01 isqueiro 

- 04 maços de cigarros ou 04 pacotes de pacaia. 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO B - Autorização da SEAP/ BA 
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ANEXO  C - Autorização de visita à Unidade Prisional de Feira de Santana 

 

 

 


