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acesso ao mais alto padrão de saúde possível.”  

(WHO & UNAIDS, NY, 2007) 

  



 

 

RESUMO 

 

A saúde da mulher no sistema carcerário habita um paradoxo. As práticas de saúde e as 

vivências contadas por elas nos fazem refletir sobre as estratégias de saúde adotadas dentro 

dos presídios. O crescimento da população carcerário feminina vem aumentando 

constantemente no Brasil, e as condições de saúde neste local devem ser questionadas. O 

objetivo deste estudo foi conhecer o cenário de cuidado à saúde das mulheres no sistema 

prisional de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Identificar as práticas de prevenção 

à saúde aderida pelas mulheres do sistema prisional e de que forma isso ocorre. Além de 

problematizar aspectos relacionados à gestação, maternidade, as relações maternas destas 

mulheres e por fim, analisar aspectos relacionados à compreensão que estas mulheres têm da 

sua saúde X privação de liberdade. No que se refere aos aspectos metodológicos trata-se de 

um estudo qualitativo descritivo exploratório, que teve seus dados coletados a partir de uma 

entrevista semiestruturada, com 10 mulheres que vivem privadas de liberdade num sistema 

penitenciário do Rio Grande do Sul. A análise dos dados ocorreu a partir da utilização de 

mapas de associação de ideias e indicam que a medicalização é uma pratica preocupante, e 

que muitas delas não adotam hábitos de prevenção e cuidados com a saúde, considerando elas 

uns aspectos menos importantes da vida, percebeu-se também que a adesão ao pré-natal é 

positiva, e o índice de cesariana é muito elevado entre este grupo, assim como em todo o país. 

Além disso, foi notoriamente possível analisar o quanto este espaço apresenta uma 

diversidade de peculiaridades que devem ser observadas na atenção a saúde das mulheres.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde da Mulher; Mulheres Privadas de Liberdade.  



 

 

ABSTRACT 

 

The health of woman in the prison system inhabits a paradox. The practices of health and the 

experiences counted by them make us reflect about the strategies of health adopted inside of 

prisons. The growth of female prison population has been increasing rising constantly in 

Brazil, and conditions of health in this local should be questioned. The objective of this study 

was know the scenario of care to health of woman in the prision system of a city in interior of 

Rio Grande do Sul. Identify the pratices of prevention to health adhered by women of prison 

system and in what form this occurs. Besides problematize aspects related to gestation, 

maternity, the maternal relations of these women and lastly, analyze aspects related to 

understanding that these women had of your health X deprivation of liberty. Wherein refers to 

methodological aspects It is of a study qualitative descriptive exploratory, that had your data 

collected from an semi structured interview, with 10 women that live private of liberty in the 

penitentiary system of Rio Grande do Sul. The analysis of data occurred from the use of maps 

of association of ideas and indicate that the medicalization it is pratice worrisome, and that 

many their not adopt habits of prevention and care with the health considering them some 

aspects important of life, was perceived also that the adhesion to prenatal is positive and the 

index of caesarean is very high between this group, so as in all the country. Besides that, was 

notoriously possible analyze how much this space presents a diversity of peculiarities that 

must be observed in the attention to health of woman. 

 

Keywords: Nursing; Health of Woman; Woman Private of Liberty.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O número de mulheres encarceradas do Brasil cresceu 567,4% em 15 anos, de 5.601 em 

2000 foi para 37.380 em 2014, de acordo com um estudo do Ministério da Justiça. A maioria 

das mulheres em prisões no Brasil está na faixa etária de 18 a 29 anos e quase dois terços 

delas são de descendência africana, sendo que mais da metade das apenadas cumprem pena 

por tráfico de drogas. A elevação do número de mulheres presas é um dos fatores que 

contribuem para o principal problema nas prisões do Brasil, que é a superlotação, pois a 

população de presos é mais que o dobro da capacidade dos presídios. Diante disso, podemos 

destacar a falta de capacidade para alocar diversas pessoas e, com isso, a precariedade nas 

necessidades básicas de higiene, violências físicas e psicológicas acabam fazendo parte do 

cotidiano desses locais (INTERNATIONAL CENTRE FOR PRISON STUDIES, 2015; 

LIMA et al, 2013).   

A alta taxa de crescimento das mulheres apenadas em relação aos homens cresceu 

significativamente entre 2000 e 2010, enquanto os apenados homens tiveram um índice de 

106%, as mulheres obtiveram a taxa de 261% de aumento no cárcere no país. O aumento do 

público feminino no sistema carcerário coloca em evidência muitos aspectos relacionados aos 

seus filhos, às suas famílias, e aqui se destaca toda preocupação com a saúde neste contexto 

(LIMA et al, 2013).  

As discussões em relação à saúde da mulher no sistema carcerário devem ser 

consideradas como uma preocupação importante da agenda da atenção à saúde como um todo. 

Tendo em vista que esta população apresenta uma série de especificidades que necessitam ser 

atendidas independentes da sua privação da liberdade. Nesse contexto, destaca-se as ações de 

prevenção e promoção à saúde, tais como a prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis, do câncer de colo de útero e mama, do planejamento familiar, do climatério e 

menopausa, da gestação e dos aspectos relacionados as suas relações maternas (LIMA et al, 

2013). 

1.1 Problema 

 

O contexto em que vivem as mulheres privadas de liberdade é extremamente 

complexo.  Quando problematizado, a partir do viés da saúde, envolve uma série de aspectos 

psicológicos, fisiológicos e sociais. Diante desse cenário é possível questionar, como são os 

discursos sobre saúde e maternidade das mulheres que vivem no sistema carcerário de Santa 

Cruz do Sul? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

 Conhecer o cenário de cuidado à saúde das mulheres no sistema prisional de Santa Cruz 

do Sul. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as práticas de prevenção à saúde aderida pelas mulheres do sistema prisional 

e de que forma isso ocorre; 

 Problematizar aspectos relacionados à gestação e maternidade e as relações maternas 

destas mulheres; 

 Analisar aspectos relacionados à compreensão que estas mulheres têm da sua saúde X 

privação de liberdade. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com informações preliminares, vinte e sete mulheres vivem no sistema 

carcerário de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, estas permanecem longos 

períodos divididos em duas celas. Diante deste contexto, cabe reiterar que mesmo estando 

privadas da liberdade, acontecimentos inerentes ao seu corpo tais como a menstruação, tensão 

pré-menstrual e climatério, não cessam. Nesse sentido, conhecer os discursos destas mulheres 

em relação à sua saúde, sexualidade, sua função materna, pode ser um meio de problematizar 

a assistência às mulheres que vivem neste contexto. Para assim promover ações de saúde, 

atendendo as especificidades desta população. 

E, deste modo, justifica-se a realização de estudos tal como esse que pretende ampliar as 

reflexões sobre as mulheres no sistema carcerário. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 História, rotinas e saúde da mulher no sistema  

 

Historicamente, os dados relacionados ao sistema prisional tanto feminino, quanto 

masculino, apresentam uma gama muito significativa de informações. Neste estudo iremos 

abordar alguns aspectos históricos relacionados ao sistema prisional feminino onde sua 

origem tinha a prática de purificar as mulheres criminosas, restringindo-as de todos, pregando 

um discurso moral e religioso, sendo que a criminalização mais frequente era relacionada à 

prostituição, vadiagem e embriaguez (FRANCO, 2015).  

Nos anos 60, os movimentos feministas começaram a fazer uma grande revolução, 

apontando os papéis sociais que eram atribuídos aos homens e mulheres, promovendo 

mudanças sobre as apenadas. A partir dos anos 70, o cenário brasileiro teve alterações em 

relação à criminologia desconsiderando as diferenças entre homens e mulheres e tornando 

incompatível com as demandas femininas das apenadas (BRASIL, 2007).  

O sistema penitenciário revela grande déficit nos direitos humanos, especialmente para 

as mulheres que acabam sendo tratadas com muita diferença, pois as principais prioridades 

são destinadas ao cárcere masculino. Ou seja, em termos materiais e assistenciais, as mulheres 

estão em segundo plano, haja vista que os homens acabam tendo mais benefícios em seus 

atendimentos (BRASIL, 2007; FRANCO, 2015; NÉIA, 2015).  

No país, a grande precariedade nas penitenciárias femininas, que vem aumentando 

conforme a demanda de mulheres que entram para o cárcere, além de verba financeira, falta 

uma política eficaz para a ampliação de vagas fixas, pois há deficiência de aproximadamente 

treze mil vagas no cárcere feminino brasileiro (BRASIL, 2007). 

Esse déficit de vagas causa para as mulheres com privação de liberdade, sérias 

desigualdades em vários aspectos, como, por exemplo, a deficiência de políticas de assistência 

à saúde, de programas de reinserção no mercado de trabalho e programas de promoção a 

vinculação com os filhos e família. Deste modo, é possível observar que o cárcere em geral 

gera ou potencializa diversas fragilidades em um ser humano envolvido nesse processo, em 

diversos fatores seja físico, mental e/ou social, indicando que se faz necessário um plano 

efetivo e concreto de assistência das presas, para que, com isso, se ampliem as melhorias tanto 

nos direitos, quanto na qualidade de vida (BRASIL, 2014; ROCHA et al, 2014).  

De acordo com a política nacional de atenção às mulheres em situação de privação de 

liberdade e egressas do sistema prisional, a assistência às presas deve cumprir as necessidades 
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materiais, de saúde, psicossociais, religiosa, educacional, jurídica e laboral em algumas 

unidades. Essas assistências devem ser pensadas para se engajar na gestão prisional, que 

envolvem políticas desenvolvidas no cárcere, iniciativas, ações e projetos no âmbito de 

gerenciamento de cada unidade prisional (BRASIL, 2014). 

O cuidado com a assistência material vem desde o início do encaminhamento da presa à 

penitenciária, e inclui o fornecimento de roupas adequadas com as condições climáticas, 

chinelo ou sapatos. A alimentação deve ser fornecida com uma dieta balanceada com os 

nutrientes necessários para a saúde da mulher, também para as que necessitam de alimentos 

específicos, no caso, sem glúten ou lactose nos casos de alergias. Devem ser garantidos as 

condições de higiene e o fornecimento de itens para a higiene pessoal, como escova de dente, 

creme e fio dental, xampu, condicionador, sabonete, absorvente e desodorante, esses são os 

principais componentes para uma boa higiene da fisiologia feminina. Cabe ressaltar, que para 

cada necessidade específica, nos casos de idosas ou gestantes, devem ser fornecidos produtos 

que sejam prioritários para cada caso (BRASIL, 2014). 

Em relação à assistência à saúde, as normativas existentes que zelam pela saúde das 

presidiárias estão embasadas na resolução para o tratamento do preso e as regras o Tratamento 

de Mulheres Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras - Regras 

de Bangkok da ONU – Organização das Nações Unidas.  

No que se refere ao âmbito nacional, a Constituição Brasileira garante que a saúde deve 

ser considerada como um direito fundamental, independente de sua condição de liberdade ou 

não. Sendo que a assistência à saúde no sistema carcerário deve estar em consonância com o 

que preconizam as políticas de promoção e prevenção em saúde, entre elas a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional e na 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde e políticas 

de atenção à saúde da criança, consoantes com os princípios e as diretrizes do Sistema Único 

de Saúde (BRASIL, 2014). 

A saúde no ambiente prisional deve dispor de políticas nacionais de humanização 

compostas no Ministério da Saúde e preconizadas pelo SUS, devendo assim seguir os 

processos de prevenção de doenças e agravos, promoção em saúde, acompanhamento e 

controle de doenças crônicas ou infectocontagiosas. A atenção à saúde da mulher no cárcere 

deve ter os mesmos direitos a que mulheres livres possuem, como pré-natal, preventivos de 

câncer, atenção obstétrica, planejamento familiar com direito sexuais e reprodutivos, para 

mulheres com mais idade, a assistência ao climatério também é preconizada, bem como, a 
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saúde mental com a promoção de ações e fornecimento aos serviços especializados como 

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS (BRASIL, 2014). 

A assistência à educação durante o cumprimento da pena para as carcerárias, deve ser 

ofertada através da qualificação e do estudo, com materiais, livros para leituras e avaliações 

destes estudos. Tais ações devem também promover o acesso para aquelas mulheres que 

possuem algum tipo de deficiência ou limitação (BRASIL, 2014). 

O acesso à assistência e reabilitação psicossocial faz parte dos direitos das apenadas, 

como o trabalho, a promoção da autoestima, reabilitação para aquelas que são usuárias de 

drogas e a convivência com a família, são os principais fatores para uma saúde psicossocial 

(BRASIL, 2014). 

Um fator importante dentro dos presídios se refere à religião, capaz de produzir no ser 

humano dignidade e evolução espiritual, independente da crença, no qual deve ser respeitado 

e sem impor qualquer tipo de obrigatoriedade em seguir qualquer religião, segundo a Lei 

9.982/2000, o artigo 24 da Lei de Execução Penal e a Resolução CNPCP nº 08/2011 a religião 

é um direito dos apenados (BRASIL, 2014). 

 

4.2 Assistência à saúde das gestantes no sistema carcerário 

 

Durante a gestação no sistema penitenciário, a mulher deve ter os mesmos direitos de 

uma cidadã livre, com atendimento pré-natal, acesso à Rede Cegonha, de conformidade com o 

SUS para que o atendimento seja humanizado e seguro desde a descoberta da gravidez até o 

bebê dar seus primeiros passos, prestando assistência obstétrica no parto, pós-parto e idade 

infantil (BRASIL, 2014; NÉIA, 2015). 

As mulheres devem ter um atendimento necessário para qualquer grávida, incluindo o 

acesso ao pré-natal com as consultas e ecografias que são preconizadas pelo Sistema Único de 

Saúde, o que na maior parte dos presídios não é respeitado. Nos casos das mães HIV positivo, 

elas acabam nem sabendo que possuem o vírus, sendo revelado somente na hora do parto. A 

amamentação deve ser orientada para as apenadas, além de estimuladas a amamentar se não 

possuírem nenhuma limitação de saúde relacionado a isso (BRASIL, 2014; NÉIA, 2015). 

O acompanhante junto a presa na hora do trabalho de parto, bem como, na hora do 

parto, faz parte da Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, considerando que o acompanhante 

siga a determinação que o sistema prisional necessita, tendo cadastro como visitante e ser 

apontado como tal com antecedência. O uso de algemas fica incabível diante dos meios de 

humanização preconizados pelo Ministério da Saúde, cabendo aos gestores prisionais abrirem 
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mão desse dispositivo, no período da gestação, parto, puerpério, e amamentação. Para aquelas 

que exercem atividades laborais, é necessário o cumprimento da licença estipulada, para que 

as mesmas possam ter a pena reduzida (BRASIL, 2014). 

Com a inviabilidade da permanência dos filhos com as mães nas selas, é necessário que 

a detenção tenha uma sala para que a mãe fique com seu filho, para casos em que as crianças 

estão temporariamente no local.  A criança pode permanecer no local de cárcere no período de 

seis meses, que é o preconizado para a amamentação materna, para manter o vínculo entre 

mãe e filho que tem seu início desde a gestação, hora do parto e pós-parto, procurando 

minimizar os danos que são causados na vida dessa mãe com privação de liberdade e do seu 

bebê (BRASIL, 2014; FRANCO, 2015). 

Para manter o contato da mãe com o filho, sejam eles crianças, adolescentes, se faz 

necessário, um lugar adequado para esse encontro, uma sala específica onde podem ter um 

encontro tranquilo e respeitoso. As outras formas de visitação sejam elas social ou íntima, 

necessitam de um espaço adequado, com banheiro e que seja fechado para que a presa tenha 

contato com seus familiares ou pessoas próximas, quando a visita não ocorre pessoalmente, a 

equipe prisional deve tentar outras formas de comunicação. A visita íntima deve ocorrer com 

mulheres heterossexuais bem como com as homossexuais (BRASIL, 2014).  

 

4.3 Preventivo de câncer 

 

O direito à saúde é previsto pela Constituição Federal, garantida por lei, e o Ministério 

da Saúde deve fornecer um acesso adequado para toda a população. As mulheres apenadas 

têm os mesmos direitos ao acesso à promoção, prevenção e tratamento, nos casos de exames 

preventivos de câncer, tanto de mama quanto de colo do útero não é diferente. As 

encarceradas têm o direito a esses exames de acordo com que preconiza o Ministério da 

Saúde, porém de fato se torna irrealizado (BRASIL, 2014; ROCHA et al, 2014). 

Segundo Néia (2015), os exames preventivos de câncer na maior parte das unidades 

carcerárias não são realizados devido a diversos fatores. Um deles é a falta de profissionais 

capacitados atuando nas penitenciárias, ocasionando assim na necessidade de escolta para 

levar as presas para a coleta de exame citopatológico e de mamografia, sendo necessários 

policiais e transporte, gerando alguns entraves logísticos e, por vezes, inviabilizando a 

realização do exame. Em algumas unidades penitenciárias, nunca foi ofertado a realização do 

exame Papanicolau, no qual é diagnosticado o câncer do colo de útero, ou alterações no órgão 
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reprodutor ou genital e nem o de mamografia que acarreta em muitos óbitos nas unidades 

prisionais entre mulheres (NÉIA, 2015).  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Este estudo de natureza qualitativa, descritiva e exploratória. Onde a forma qualitativa 

utiliza o método que procura explicar o porquê das coisas, produz informações aprofundadas 

e ilustrativas capaz de produzir a realidade sobre os aspectos que não podem ser 

quantificados, visando o entendimento e explicação da dinâmica das relações sociais 

(GEHARDT; SILVEIRA, 2009). 

A escolha do método qualitativo para esta pesquisa se deu na impossibilidade de 

mensuração e pontuação dos dados a serem obtidos, tendo em vista que esse tipo de pesquisa 

permite explorar as relações sociais referentes a grupos particulares e é caracterizado por uma 

abordagem empírica para a compreensão do grupo ou processo em estudo (MINAYO, 2014). 

O método descritivo teve por objetivo descrever as características, que foram vivências 

e as relações de determinados indivíduos, com suas peculiaridades e interpretações 

(CANZONIERI, 2010). 

Para Minayo (2014), o estudo exploratório tem seu início com a formação da pesquisa, 

na definição do tema, objetivos, criação do instrumento utilizado para a pesquisa até a saída 

para a coleta de dados. Esse estudo tem o objetivo de tornar os fatos explícitos, criando 

hipóteses para entender as vivências e os fatos estudados, dessa forma, proporcionando um 

maior conhecimento acerca do problema em questão. 

 

5.2 Local do estudo 

 

Essa pesquisa foi realizada com mulheres apenadas de um Presídio no interior do estado 

do Rio Grande do Sul, situada na região central do estado. A entrevista foi realizada na 

penitenciária em uma sala designada pelo responsável da instituição, tendo em vista que 

optaram em ser um local mais acolhedor possível, que favoreceu a descontração e a segurança 

dessas mulheres ao exprimirem suas vivências relacionadas à sua saúde. 

 

5.3 Sujeitos do estudo 

 

Foram sujeitos do estudo mulheres do sistema carcerário, nas distintas faixas etárias que 

aceitaram participar voluntariamente do estudo, e assinaram o Termo de Consentimento Livre 
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e Esclarecido. Cabe dizer que os sujeitos já haviam sido pré-selecionados pela administração 

do presídio de acordo com as possibilidades de a mulher permanecer fora da cela por um 

determinado período de tempo. Sendo este o critério de inclusão.  

 

5.4 Produção dos dados      

 

Os dados foram produzidos a partir da realização de uma entrevista semiestruturada 

com questões abertas e fechadas, elaboradas a partir do objetivo inicial da pesquisa 

(APÊNDICE A). As questões abertas foram gravadas por meio de um gravador portátil, para, 

posteriormente, serem transcritas e organizadas para assim sucessivamente serem analisadas e 

discutidas. Destaca-se que a entrevista foi realizada pela autora, na presença de um 

profissional da área da saúde designado pela direção. 

A entrevista que foi realizada, teve o propósito de entender o pensamento dos atores 

sociais entrevistados, sendo construído um roteiro somente com pontos chaves para guiar os 

assuntos a serem perguntados com o intuito de focar no problema pesquisado (MINAYO, 

2014). Nesse caso, a entrevista é complementada com os assuntos que surgem durante a 

conversa, agregando os dados de forma mais ampla sem questões padronizadas e limitadoras 

(MANZINI, 2003).  

Para limitar o número de mulheres a serem entrevistadas foi utilizado o critério de 

exaustão dos dados, que no qual o pesquisador realizou as entrevistas com um número 

suficiente de amostras o qual permite que não ocorra a repetição de informações, tendo uma 

diversificação no material coletado (MINAYO, 2014). 

 

5.5 Análise de dados 

 

A análise dos dados foi realizada por meio do Mapa de Associação de Ideias, que são 

formas criativas de apresentação das entrevistas em tabelas, onde as colunas estão definidas 

por temáticas, sempre respeitando os objetivos da pesquisa. Possibilitando evidenciar o que 

corre quando perguntamos ou comentando certas coisas. Buscando assim, produzir sentido e 

compreender certas passagens das entrevistas. (SPINK, 2010). 
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5.6 Aspectos éticos 

 

A pesquisa seguiu os princípios éticos de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que orienta e regulamenta estudos 

envolvendo seres humanos, determinando o sigilo, individualidade e privacidade dos 

participantes. Foi utilizado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B) aos 

participantes da pesquisa no momento da entrevista, com assinatura em duas vias do termo de 

igual conteúdo, ficando uma em poder do sujeito e outra com o pesquisador. O princípio 

básico do consentimento informado se constitui na transparência quanto aos procedimentos e 

quanto aos direitos e deveres de todos os envolvidos no processo de pesquisa. A partir disso, 

as informações da pesquisa foram descritas com linguagem acessível e adequada para melhor 

compreensão de acordo com a proposta.  

Para preservar a identidade dos sujeitos do estudo, conforme consta no TCL, foram 

utilizados codinomes de pássaros. A escolha destes codinomes se deu a partir da analogia do 

pássaro como representante da liberdade, maior desejo das mulheres que participaram do 

estudo. Esse projeto de pesquisa foi submetido para análise e aprovação ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, com parecer de aprovação de 

número 57482916.4.0000.5343. 

 

5.7 Procedimentos metodológicos 

 

A seguir estão descritos em tópicos as etapas que foram seguidas para a produção dos 

dados: 

1ª etapa: solicitação de autorização ao diretor do presídio. 

2ª etapa: solicitação de assinatura da carta de autorização para realização da pesquisa 

com as mulheres no sistema penitenciário. 

3ª etapa: encaminhamento do projeto para avaliação do Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

4ª etapa: esclarecimento dos sujeitos em relação aos objetivos, a garantia de sigilo dos 

dados e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

5ª etapa: solicitação da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Informado em 

duas vias, ficando uma em poder do sujeito e outra com o pesquisador. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

6.1 Experiências vivenciadas com a produção dos dados 

 

Nas linhas e parágrafos a seguir, irei narrar os ruídos, cheiros, sensações e cores 

vivenciadas ao me embrenhar neste cenário. A prisão é um local que gera discussão por ser 

um estabelecimento forjado, com a função de privar a liberdade do indivíduo que rompeu com 

o contrato social, com o objetivo de reformá-lo. Um local onde a vigilância é permanente e o 

domínio do corpo humano vence qualquer sentimento ou tentativa de regeneração. Diante 

disso, insere-se falar de saúde e condições de saúde dentro do confinamento (MAULIN, 

2016). 

Na chegada de um dia chuvoso e cinza, com mil pensamentos e anseios tomando conta, 

se deu minha chegada ao local de pesquisa e o primeiro contato com o diretor do presídio. No 

portão mulheres aflitas, querendo notícias de seus pais, maridos e filhos, uma mãe ansiosa me 

conta que seu filho havia sido transferido para outra penitenciária e queria notícias. Naquele 

momento, minha visão perante a realidade dessas pessoas que vivenciam essa situação se 

ampliou. O portão se abriu, e eu desci. Pelo meu caminho uma chuva fria e escura me 

acompanhou até a chegada, a impressão que tive é que estava chegando a uma selva de 

pedras, as pessoas que ali trabalham me olhavam de uma forma curiosa. Fui muito bem 

recebida, ao explicar a proposta da pesquisa ao diretor ele nem pestanejou e logo após me dar 

o aval para prosseguir com minha coleta de dados, me levou nas celas para conhecer e fazer o 

convite para as entrevistas às apenadas. Ali me deparei com a dura realidade desses seres 

humanos. Duas “gaiolas” para 26 “pássaros” que vivem excluídas da sociedade. Em “ninhos” 

sobrepostos uns em cima dos outros, cobertores, toalhas e roupas penduradas. Dentro da cela 

um cheiro doce feminino se sobressai. 

Ao chegar no primeiro dia das coletas de dados, me encaminharam para uma sala, 

inexpressiva e acinzentada, ao ir realizando as entrevistas, as histórias se cruzavam umas com 

as outras, histórias de mães que vivem cercadas da mesma amarra, a solidão e o isolamento 

dos filhos e da família. As faces não mascaravam a tristeza do coração, olhos sem brilho com 

lágrimas contidas, quando falávamos sobre a convivência e o relacionamento com os filhos e 

com as famílias, muitas delas não continham o choro, transbordando saudade e incerteza do 

futuro. 
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Durante minha segunda passagem por esse local, havia homens fumando em torno do 

portão, uma espécie de medo e coragem era o sentimento que predominava em mim, o sol que 

brilhava em um dia frio, fazendo eu me questionar, após entrar no portão, como aquelas 

mulheres se sentem em viver no meio desse ambiente que exala testosterona, predominando 

368 homens e 26 mulheres a margem de um presídio masculino. 

No decorrer da tarde, estávamos realizando a última entrevista do dia, quando gritos e 

barulhos tomaram conta do corredor sem cor e melancólico, exalando um aroma gélido. A 

psicóloga da unidade entra na sala e nos pede para encerrar as entrevistas, pois naquele 

momento “havia transferência de presos para outra unidade vizinha, onde eles não querem ir, 

e estão muito agitados na cela”. Naquele momento, era um misto de angústia e medo dentro 

de mim. De passos largos para sair dali, minha energia estava descarregada, com um vazio no 

peito e o coração apertado fechei aquele portão. Tive uma sensação muito concreta de como é 

boa à sensação de ser e estar livre. 

No último dia da coleta de dados estava recarregada e já quase adaptada àquele universo 

hostil. Era um dia frio e chuvoso como minha chegada pela primeira vez ali, analisava tudo, 

visto que era minha última estada naquele ambiente tão único. Muitas peculiaridades surgiram 

ao longo das respostas, e diversos sentimentos afloravam em mim, muitas vezes durante as 

entrevistas me arrepiava com as histórias e as lágrimas que paravam no canto dos olhos, me 

colocando diversas vezes no lugar daqueles seres humanos, que por diversos motivos estavam 

encarceradas ali, longe de tudo e de todos. 

Por vários momentos, mesmo sem desejar, me vi julgando as mulheres, os motivos que 

as levaram a estar nesta condição. E por vários momentos me vi muito comovida e solidária 

por perceber o quanto a vida foi dura na trajetória destas mulheres, que se viram diante de 

uma imensa falta de alternativas e quem as acolheu foi o mundo do crime, principalmente no 

tráfico.  

Nesse cenário, escolhido como campo de pesquisa, vivenciei a experiência mais intensa 

da faculdade – pensar a saúde do indivíduo, sem julgá-lo, como um direito pleno. Foi 

justamente este meu maior desafio, minha maior desacomodação, meu maior questionamento, 

e justamente por isso fonte de intensos aprendizados. Certamente ir ao presídio coletar dados 

de pesquisa me fizeram uma futura enfermeira diferente. Nesse sentido, a pesquisa é 

extremamente produtiva, pois permite olhar e estranhar lugares que muitas vezes não temos a 

oportunidade de problematizar.    
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6.2 – Os dados: “... é aquilo né, deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode 

carregar” 

 

Após leituras minuciosas dos dados que foram produzidos durante a realização das 

entrevistas, surgiram os mapas de associação de ideias. Destes mapas, emergiram três grandes 

categorias analíticas:  

A primeira, “Histórias de vida e do cárcere”, onde inicialmente apresento o perfil da 

amostra e dados que relatam a trajetória de cada mulher relacionada a suas histórias pessoais e 

o motivo pelo qual foram detidas, assim como alguns dados relacionados ao cotidiano no 

presídio. A segunda categoria, denominada de “Histórias obstétricas, ginecológicas e riscos de 

DST’s”, apresenta dados relacionados às gestações e partos, abordando também que medidas 

são utilizadas para a prevenção das DSTs. Por fim, a categoria “Condições e cuidados com a 

saúde” apresenta relatos sobre como as mulheres adotam cuidados de prevenção e tratamento 

de agravos crônicos ou agudos durante o cárcere. 

Cabe ressaltar que embora os objetivos do estudo não eram o de identificar os motivos 

pelo qual as mulheres que fizeram parte da amostra foram detidas, durante as entrevistas suas 

falas entrelaçam todos os temas com este evento. Nesse sentido, suas condutas de vida, 

inclusive as de cuidados com sua saúde, estão vinculadas a este aspecto, o que será possível 

observar a seguir.  

 

6.2.1 Histórias de vida e do cárcere 

 

Fizeram parte da amostra dez mulheres com faixa etária de 20 a 55 anos de idade. A 

faixa etária prevalente era de 31 a 41 anos, que compreendia sete das dez mulheres. A 

escolaridade predominante entre seis componentes das amostras compreendia de ensino 

fundamental incompleto, duas com ensino fundamental completo e duas com ensino médio 

completo. Entre as mulheres, prevaleceram as de raça parda, sendo que duas eram da raça 

negra e três brancas.  

Outro aspecto investigado foi o tipo de união que entre este grupo prevaleceu à união 

estável, sendo que, como será possível observar a seguir, algumas delas constituíram suas 

relações dentro do sistema carcerário, ou seja, com presos que por algum motivo tinham 

contato com as mesmas e promoveram a aproximação afetiva, para formação do casal.  
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De acordo com Lima et al (2013), as mulheres que adentram o sistema prisional em sua 

maioria são jovens, solteiras, possuem filhos, têm baixo nível de escolaridade e renda familiar 

precária. Em geral, antes do encarceramento não possuíam estabilidade trabalhista, pois 

desempenhavam ocupações de baixa qualificação com salários proporcionais ou estavam em 

situação de desemprego. Alguns estudos indicam que estas populações trazem consigo 

histórias de vida marcadas por um precário vínculo familiar, perda precoce dos pais, baixos 

índices de sociabilidade e acesso à educação, e por diversas formas de violência. 

Nesse sentido, é possível observar que os dados do estudo vão ao encontro do que o 

estudo de Lima et al (2013) apresenta, como sendo seus principais resultados relacionados a 

sua pesquisa realizada em âmbito nacional. Desse modo, é possível dizer que os aspectos 

relacionados a faixa etária, escolaridade e os vínculos familiares na população investigada se 

assemelham as caraterísticas do âmbito nacional. Porém, neste grupo a união estável foi 

prevalente, o que se diferencia do estudo no país.     

O livro “Presos que menstruam” de Nana Queiroz (2015) foi uma leitura que me 

acompanhou durante a construção do projeto de pesquisa. Ele apresenta dezenas de histórias 

de vida de mulheres presas, que explicitam o cotidiano da mulher no cárcere, abordando com 

uma riqueza de detalhes como é vivenciar a menstruação, gestação, TPM, menopausa, atrás 

das grades. Considerando que este parece ser um espaço mais masculino do que feminino.  

Trago estas considerações em relação ao livro, devido ter em vários momentos me 

mobilizado com as histórias apresentadas por Nana. E, ao me embrenhar nesse cenário de 

pesquisa, tive a experiência de ouvir muitas histórias semelhantes as contadas no livro. Ou 

seja, as mulheres do cárcere mesmo que em mundos distintos, parecem ter algumas 

semelhanças. 

As dez mulheres que fizeram parte da amostra contam sobre suas relações familiares, 

como organizam suas vidas com seus filhos. A seguir, são apresentadas uma série de excertos 

que expressam suas histórias. Eles foram mantidos intactos, com o intuito de manter o nexo 

das histórias contadas por mulheres que vivem seu cotidiano no sistema prisional de uma 

cidade do interior do Rio Grande do Sul. 

Como é tua relação com teus filhos? “- Boa, só o meu filho não vem me ver porque ele 

não tem o documento pra poder vim. Quando as outras filhas vêm, nós ficamos o dia todo 

deitada comigo lá no pátio todos juntos”. 

E quando tu encontras teu marido? “- Só no dia da visita que ficamos todos juntos, ele é 

pai só dessa de quatro anos, conheci ele na rua [...]. Quando eu sai daqui e fui obrigada a 
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traficar de novo porque não tinha dinheiro. As guardas dos meus filhos estão com minha 

sogra, pra não separarem eles.” 

Já usou droga? “- Não. Eu vendia mais crack, e como não tinha casa própria vendia pra 

pagar o aluguel, e depois quando eu saio daqui vai ser difícil, por que não consegue mais 

emprego, eles tem preconceito e tenho filho pra comprar comida, e se eu tiver que fazer pra 

dar comida pra eles eu vou faze" (Canário Belga). 

Quantos filhos tu tens? “- Tenho um de um ano e uns meses. Está com a vó dele e o pai 

dele”. 

Tu vê ele? “- Não. Porque o advogado disse que é pra esperar porque é provável que 

eu não tenha condena, ai não precisa fazer os papeis pra ele vim, e ele iriam vim só uma vez 

por mês por que é longe”. 

Tu conviveu com ele? “- Convivi com ele nove meses até ser presa. O meu pequeno 

ficou primeiro com a avó dele, porque era pra minha irmã fica, mais eles foram ao conselho 

e não deixaram ela fica. Ai o pai do nenê e a avó dele pegaram ele, e ficaram duas semanas 

com ele ai depois eles pegaram o nenê porque eles estavam judiando dele. O pai e a 

namorada nova de 15 anos, tava batendo no nenê. Ai minha tia tiro o nenê deles. Ai o pai do 

nenê foi no juiz e disse que não queria ninguém a não ser da família dele cuidando do nenê, 

ai dia 6 de maio tiraram ele e foi com a avó”.  

E como tu fica sabendo notícias dele? “- É que meu advogado vem uma vez por semana 

aqui e me fala, e às vezes eu venho na psicóloga e ela liga pra avó do nenê, porque senão, eu 

não tenho como saber dele. Mas agora faz uns 20 dias que eu não sei como ele está, porque 

eles não atendem.” 

E como era tua relação com ele? “- Era bem, ele tava só comigo. Eu morava com meus 

irmãos, não era fácil porque nós morava de aluguel, nós trabalhava na lavora e colhia fumo. 

Ai quando minha irmã ia eu ficava cuidando das crianças e quando eu ia ela ficava com as 

crianças”. 

E tu tem saudade dele? “- Sim, porque desde que eu entrei aqui não vi mais ele, e já faz 

um ano e dois meses que eu to aqui. Ninguém vem me ver, não da pra contar com o pai e nem 

com minha irmã, quando nós morava junto nós era unido, mas aqui não. Minha irmã e nem o 

pai vieram, mas a falecida mãe já veio no presídio uma vez porque meu tio estava preso, ai 

ela veio ver ele. Podiam ter vindo me ver, o pai só veio quando eu fui presa me trazer roupa 

pra mim e pro meu irmão”.  

E como era a relação com teu filho quando tu estava com ele? “- Eu que cuidava. Me 

separei do pai dele com 5 meses, eu fugi de lá porque meu sogro queria me estuprar. Eu tive 



25 

 

que fazer tudo sozinha, porque até ele nascer o pai dele não pagava pensão, e depois queria 

DNA e fizeram e deu positivo e foi obrigatória a pensão. Fora isso não me ajudava em 

nada.Tenho um companheiro aqui dentro, ai agente fez liga (união estável)”. 

Foi teu irmão que apresentou vocês? “- Não, foi outra amiga minha que também tava 

presa aqui, só que agora ela foi pra outra cadeia”. 

E quanto é tua pena? “- Não sei, ainda não saiu a condena. Mas meu advogado disse 

que eu não vou ficar porque sou ré primária. Estamos eu e meu irmão preso pelo mesmo 

caso”. 

Tu faz algum tipo de trabalho na cela? “- Agora eu faço crochê, porque antes nós tava 

trabalhando em uma empresa de brinquedos, mas daí como foi esse negócio de muda pro 

albergue, ai eles trancaram até nós subir. Faço crochê na cela pra remissão, mesmo que eu 

não tenha condena que é praticamente certo que não vou ter, eu to fazendo, até pra passar o 

tempo, como hoje que ta chovendo ai não da pra ir pro pátio e eu fico fazendo crochê”.  

E o que tu pensa em fazer da tua vida quando sair daqui? “- Eu quero pegar meu nenê e 

vim pra cidade porque não quero mais ficar no interior, não tem creche ai aqui tem como eu 

deixar o nenê na creche e ver um emprego”. 

E teu companheiro, quanto tempo fica aqui? “- Ele pegou 52 anos de cadeia, já faz 12 

anos que ele ta aqui já. Mas que nem eu disse pra psicóloga quando ela me pergunta se eu 

vou ficar com ele na rua, eu disse que não, logo que eu comecei a ficar com ele eu disse, que 

na rua não queria ficar com ninguém porque já me incomodei com o pai do meu nenê, e 

como ele não é o pai do meu nenê não vou querer. É que aqui é ruim pra mim e pro meu 

irmão a gente não tem visita e pra trazer dinheiro tem que ser o advogado, se a gente precisa 

de alguma coisa tudo é o advogado, então daí é ruim não tem visita”. 

Tem alguém que te manda dinheiro de fora? “- Não, pois eu tenho o dinheiro da pensão 

no banco, ai quando eu preciso o advogado pega pra mim, e eu pago ele. O meu irmão não 

tem advogado, pois ele acha que vai pegar condena, tem outras broncas de quando ele era de 

menor, ai nem pegou advogado. Acho que ele vai pegar uma condena, mas também não vai 

ser muito tempo, é só de roubar assim sabe?! Eu peguei advogado particular por causa do 

nenê, mas ele cobrou 15 mil reais. Eu tinha o dinheiro da pensão da mãe, depois que a mãe 

morreu a gente recebeu três meses de pensão, ai como fui embora e meus irmãos pra casa de 

passagem, o juiz bloqueou e liberou só agora quando a gente fez 18 anos. Então o advogado 

mexeu no meu processo e viu que o dinheiro foi liberado”. 

Tu já usaste droga alguma vez? “- Já, quando eu tava na rua, antes de engravida, nem 

conhecia o pai do nenê ainda, cocaína eu usei uma vez com meu irmão que está preso aqui. 
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Só usei uma vez e não quis mais, isso deixa a gente tonta, dá uma tontura a gente fica ruim, 

deixa o corpo dolorido e pra mim foi ruim. Não sei se isso foi só pra mim isso. Meu irmão 

falava que dava isso, mais ele usou muito tempo, agora não usa mais, fez tratamento. Ai eu 

falo pra psicóloga pra chamar ele pra nós conversa uma vez na semana, porque quando eu 

vou pra visita ele fala que se sente sozinho, mas ele fica na cela com meu marido, nas outras 

celas os guri usam droga e ali onde eles tão é cela de plantão que daí eles não usam. Mas 

quando ele tava na outra cela os guri batiam nele, ele não usava droga e sabiam que ele tem 

o dinheiro da pensão da mãe guardado no banco, queria que ele dava o dinheiro pra eles 

usarem droga. Por isso ele mudou de cela, mas queriam que ele usasse droga, ele disse que 

não, ele ficou um ano internado por causa da droga. La fora eu nem fumava nem bebia, mas 

aqui dentro dou uma fumada de cigarro com as guria, só que na rua não”. 

E como é a vida aqui dentro, o tempo demora pra passar? “- É, pra mim é difícil, por 

causa do nenê e eu não tenho visita, e quem tem visita sai pra fora e eu fico sempre trancada 

e quando ta chovendo não tem pátio. E não tem nada pra fazer, ai eu faço crochê. E as gurias 

sempre brigam na cela também. Sempre tem uma e outra que incomodam, mas quando eu 

tenho um problema eu logo mando bilhete pra psicóloga, sabe né, muita mulher junto e só 

tem 12 camas, ai quando chega gente nova e é muito frio a gente leva as gurias dormir com a 

gente no chão, é muito frio (são 15 mulheres pra 12 camas). As novatas dormem no chão até 

ter uma cama sobrando, eles dão o colchão, mas daí no inverno bem frio a gente se vira com 

o que tem, traz de casa ou compra, lençol da rua também. Não é fácil puxar cadeia ainda 

mais agora que é frio e as roupas não secam ai tem que ficar com o ventilador ligado o dia 

todo. Quando tem sol levamos as roupas pro pátio ai seca bem rapidinho. Ai tem os dias da 

faxina, que é toda cela, escovamos toda cela”. 

 E ninguém te manda dinheiro lá de fora? “- Não, eu tenho esse dinheiro da pensão, e 

bolsa família que recebo do meu nenê, que quando eu vim presa minha irmã mandou o cartão 

também, mas eu disse pra psicóloga daqui que era pra deixar esse dinheiro no banco, como 

meu nenê ta com a avó dele, esse dinheiro ela ia jogar fora. Então ele ta guardado no banco. 

Como eu disse pra senhora antes, o pai do nenê não me ajudou com nada, só com essa 

pensão depois do DNA e nunca deu nada pro nenê, e eu acredito que mandar esse dinheiro 

pra ela não adianta manda”. (Papagaio) 

“- No abrigo eu trabalhava, e estudava, vim para essa cidade porque meu marido quis 

que eu viesse pra cá, ai eu avisei minha mãe que vinha. Mesmo no abrigo eu conhecia minha 

mãe, lembro que ela ia me visitar com um barrigão, ela tinha problema, e a única filha que 

cuidava dela era eu ai o juiz me mandou pro abrigo”.  
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Mas como tu conheceste teu marido? “- Ele já tava preso, uma amiga que me 

apresentou pra ele, e eu tinha relação com ele na visita íntima.  

E agora ele vem te visitar? “- Agora não tem mais vindo, mas ele vinha nas visitas 

íntimas. Eu e minha irmã fomos para o abrigo porque minha mãe usava droga. Eu saia de 

perto dela, pois quando ela usava tinha um cheiro horrível e eu não gosto, nunca usei.” 

Tu a ganhaste aqui dentro? “- Não, eu tava na rua já, fui presa duas vezes, da outra vez 

eu fiquei presa seis meses, ai fui ao fórum assinei um papel. Porque eu tava grávida de 

quatro meses, fiquei um pouco tempo grávida aqui dentro, ai eu dormia na cama de cima e 

machuquei minha barriga, eu não posso dormir em cima.  

Esse teu marido é o pai da tua filha? “- Sim, to com ele faz uns 5 anos, mas agora eu 

não sei, ele não ta vindo, a tia dele que vai pegar minha filha, vai ficar com ela até eu sair, 

pois eu não vou dar minha filha pra outra pessoa cuidar, daí eu vou ficar louca na cadeia 

mesmo”. (Pomba Branca). 

“- Abandonei meu marido na cadeia, e vim pra cá, abandonei tudo pra me livrar, ele 

ainda ta preso, e se eu precisar sair dessa cidade e continuar fugindo dele eu vou continuar. 

Ele quer me matar e sei que vai, se ele não me matar vai me botar em uma cadeira de rodas. 

Eu fui casada, tive dois filhos, um de 30 e um de 28, que depois me separei, ele era 

alcoólatra, não tive ajuda e perdia a guarda das crianças para os avós paternos. Fui atrás 

deles quando eles já eram grandes. Agora, desse monstro tenho dois filhos, o menino de sete 

e a menina minha princesa de cinco, no momento estão com meu irmão, ele que ta criando. 

Eu parei de levar eles no presídio ver o pai a menina tinha um ano. Foi quando eu abandonei 

ele. Toda vez eu tinha que ta colocando droga pra dentro, correndo na rua em função de 

droga pra pagar as contas dele, na rua eu era ameaçada e também era ameaçada por ele. 

Bom, eu vivia preta que nem teu casaco de tanto apanhar, ai vivia apanhando, pois tinha que 

fazer as coisas pra ele, ganhei coronhada na cabeça que levou mais de ano pra corrigi um 

pouco, fora dente quebrado, nariz, tudo. Eu apanhava no presídio e tinha que sair da sala 

sorrindo perante os funcionários, porque se não a gente tem mais medo do depois. Foi com o 

medo desse depois que eu criei coragem pra fugir, pra mim criar meus filhos, e minha menina 

veio pra me dar força, ela nasceu no dia internacional da mulher. Eu tive aumento do 

coração, foram dois partos complicados, o primeiro foi porque eu tive muito líquido 

amniótico e ele tinha risco de ter Síndrome de Down, ai durante os exames que tinha que 

fazer eu falei que eu era usuária de crack, ai apanhei grávida, pois toda vez que eu vinha com 

a carteirinha de gestante escrita que eu era usuária de crack ele me batia. Todos os quatro 

partos normais. Quando engravidei da menina eu entrei em depressão, não queria mais filho, 
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ai tomei de tudo pra abortar até 4-5 meses eu tomei, todo mundo me culpando e julgando, ai 

fiquei com raiva da minha gravidez. Ai eu fui trabalhar em Capão da Canoa com uma família 

adorável, que meu filho ganhei lá. Ai eu larguei o marido, e fugi pra cá, vim com a roupa do 

corpo, vim procurar minha família legítima que é daqui, eu vim com meu irmão que tava me 

ajudando criar minhas crianças, ele eles aceitaram, mas eu não. Só o meu irmão mais pobre 

que abriu as portas e me deixou entrar, já os outros desmancharam a casa numa tarde, para 

não me deixar morar, mas tudo bem”.  

E como é teu relacionamento com teus filhos do primeiro casamento, tu tens 

relacionamento com eles? “- Muito pouco, eu fugi, mas dia das mães o mais velho foi me 

visitar no semiaberto que eu tava. Eu tava nesse presídio aqui e na sexta-feira do dia das 

mães as meninas foram no evento que foi promovido pela casa pra ver os filhos e eu até falei 

com o diretor que os meus eu não ia vir, ai logo fui logo fui transferida pro outro presídio 

semiaberto onde meu filho foi me ver dia das mães”. 

As meninas da tua cela são receptivas? “- Sim eu nem converso muito, como na panela 

mesmo. Ai fiquei menstruada e essa cadeia não fornece absorvente, e ai eu consegui pedir 

pra uma das gurias e ela me emprestou dois, ai agora a assistente social tem que ligar pro 

meu irmão pra ver se ele consegue me trazer pra mim pagar ela, ela disse que vai ficar sem 

também. Tem isso. Na outra cadeia onde eu tava tinha tudo de higiene, até sabão em pó e 

aqui é diferente”.  

Teus filhos sabiam que tu usavas droga? “- Não, eu tava afastada deles, e nem podia 

me aproximar se não meu ex-marido já me ameaçava. ‘Qual dos dois filhos tu quer que eu 

mate primeiro?’ Ai abandonei meus filhos pela segunda vez pra proteger eles e também me 

afastei dessa minha família daqui, esse irmão que ta com meus filhos hoje ele já tinha contato 

comigo e dois irmãos daqui foram pra lá pra me resgatar, só que pra proteger eles eu me 

afastei e botei eles pra correr da minha vida. Por isso eles não querem nem me ver.  

E teus filhos estão com teu irmão aqui? “- Sim e o conselho não recolheu eles ainda, no 

dia que eu fui presa eu conversei com eles e expliquei. Espero não ter que ir embora daqui, 

fui muito bem acolhida nessa cidade, eu limpava o banheiro de uma festa e eu era a tia do 

banheiro pras meninas, vinham e me abraçavam e me beijavam, tiravam foto comigo no 

banheiro e eu bicho do mato acostumada só a apanhar, adorava, eu me sentia tão feliz, por 

que a minha família não me quis, mas aqui encontrei gente muito legal uma família bem 

grande encontrei aqui. Minha família mesmo nem faz falta”. 

E teus filhos estão no colégio? “- Sim os dois estão, fizeram acompanhamento quando 

chegaram e as professoras sabem de tudo, nada foi escondido pra elas avalia o 
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comportamento, o menino é mais sentimental, mais carente, ele se lembra de algumas coisas 

ainda, e ele me pergunta ‘Mãe quem era aquele cara que tu colocou o moletom na cara dele e 

tava sangrando?’ Era um dos guris do tráfico que sempre passava e mexia com ele, brincava 

com ele. Ai um dia nos tava passando e deram um tiro nele e ele caiu ai fui lá e coloquei o 

moletom na cara dele por que tava sangrando. Então eu me preocupei, falei pra psicóloga e 

na creche e ai ele ta tratando já faz um ano, e a professora disse que ele é um amor”. (Quero-

quero). 

E como tu vieste parar aqui? “- Bom, eu não sou daqui, eu trabalhava na minha cidade. 

E ele falou que era pra mim vim pra essa região com ele, que tinha casa montada, que ia ser 

bom. Ai larguei tudo, serviço, tudo de mão e vim embora. Só pedi demissão no escritório da 

empresa, não dei nem baixa na minha carteira de trabalho nem nada, minha carteira ta 

assinada. Marcaram pra eu dar baixa dia 12 de maio, e eu embarquei pra cá dia 2 de maio. 

Daí vim falando com a minha mãe na estrada pelo whatsapp, dizendo que eu tava vindo 

embora, que eu tinha vindo, largado o serviço pra ficar com esse meu companheiro. Minha 

mãe choro, chora desesperada, eu morava sozinha, mas eu sou a única filha mulher, tenho 

irmão, mais e sou a mais velha. Nós somos bem família, daí ela ficou muito decepcionada, a 

minha família, minha mãe, meu pai, meus irmão, porque eu tenho três irmãos, agora passou, 

mas ele só tão triste por eu ta aqui dentro”. 

E essa dinda que cuida dos teus filhos, é o que tua? “- É amiga, mas ela já cuidava das 

crianças antes deu vim pra cá, eu não tava com eles”. 

E eles te visitam? “- Não, eu não quero que ninguém venha, não foi do gosto de 

ninguém eu ta aqui, então não quero que eles venham (choro)”.  

E como tu conheceu esse cara que é teu companheiro hoje? “- Assim, quando eu vim 

pra cá, ele já tava preso no fechado. Eu conheci ele há cinco anos atrás, eu tava indo em uma 

festa com minha sobrinha e o namorado dela, ai nos passamos em um lugar pra pegar droga, 

vou te ser bem sincera. Aí quando chegamos nesse lugar ele tava la vendendo, daí que a 

gente se viu, coisa rápida. Ai o namorado da minha sobrinha falou que eu tava dentro, ai ele 

só colocou a cabeça pra dentro do carro, e me cumprimentou, e nunca mais. Ele tava preso e 

o namorado da minha sobrinha também tava preso com ele e ele fez o contato comigo”. 

Ai tu fazia visita íntima pra ele? “- Não, eu tava na minha cidade, mas ele ficava 

insistindo pra mim vim pra conhecer ele, ai ele insistiu, insistiu e eu disse que não. Disse 

duas vezes que eu ia vim, mais eu tava trabalhando e não vim. Ai no fim eu decidi vim 

embora, daí acabei me envolvendo e vendendo droga. Ai fui presa, ele que me colocou nesse 

mundo”. (Sabiá). 
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E nessa tua união estável, teu companheiro também ta na cadeia? “- Sim, tá, em outra 

cidade”.  

“- 2013 eu fiquei internada no hospital, tive uma internação psiquiátrica e foi lá que eu 

descobri que tinha HIV. Da menina que tem seis anos tava tudo bem, eu amamentei e tudo. 

Esse último filho eu não amamentei. Tomei dois comprimidinhos que eles dão no hospital pra 

secar o leite”. 

E tu usou drogas? Quais? “- Sim usei várias, cocaína, crack... Mas eu sou bem 

centrada, bem pé no chão, eu não posso me desestrutura, eu tenho uma família, uma imagem 

pra zela. A minha mãe tem problema, internou no hospital no ano passado, ai precisa de 

mim. Ai como a gente não tem dinheiro pra paga ninguém quando ela fica boa, eu volto a 

trabalha”. 

E como é a tua relação com teus filhos, tu sente saudade deles? “- É muito boa, meu 

Deus, sinto muita saudade”. 

E falta muito pra ti ir embora? “- Só deus sabe, amanhã é minha primeira audiência 

(choro), mas o advogado é bem bom, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. É que 

dentro de uma cela tem todo o tipo de coisa, todo o tipo de caso, daí um fala uma coisa, outro 

fala outra. ‘Ai tu tem o mesmo tipo de caso que eu’, ai o juiz pra ti fala uma coisa, pra outra 

fala outra. Ai tu pega uma juíza flexível que me dá uma pena mais tranquila e pra outra pega 

outro juiz e dá uma mais difícil, ai a gente não sabe”. 

E tu te dá bem com as colegas de cela? “- Mais ou menos, tem uma só que incomoda 

muito, que muita gente reclama dela, a filha da primeira senhora eu veio pra entrevista, ali ta 

ela e as duas filhas, agora uma saiu de tornozeleira. Aquelas ali tudo podre pior que carniça, 

o outro filho dela ta lá na outra cadeia com meu marido, não se dão, baita de um drogado, 

comanda todo tráfico de dentro, acham que são dona da cela. Aí tive uma briga com uma das 

filhas dela, ai se deixa a gente se soqueia. Mais tem uma ali dentro que gosta de mim, a gente 

se conheceu na cadeia visitando os maridos, ai ela não deixa. Porque depois que ela me 

encontro aqui ela me protege. Ai mais elas tem ciúme pq meu marido é de boca forte, é 

grande no tráfico. Logo que eu cheguei aqui ela me deu o telefone pra entrar em contato com 

ele e depois não me deu mais. Ela sabe de tudo, até uma briga que teve dentro da cela ela tem 

vídeo”. 

E tu não tem medo dele? “- Tenho, mais eu tenho dinheiro no banco guardado e vou-

me embora. Essa minha comadre é tri minha amiga, me ajuda um monte, paga meus aluguel 

quando eu vou pra lá, me dá uma casa pra mora lá e tudo, eu sempre foi independente”.  

Vocês têm celulares ali dentro? “- Temos”. 
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E ali na cela vocês usam drogas? “Não sei, eu não. Nem pro pátio eu vou, só fico em 

cima da minha cama. Eu passo só dormindo, tomo meus remédios e durmo o dia todo. E tem 

essa bruxa que eu não gosto dela, fica o dia todo só largando piadinha”. (Sabiá). 

E tu tem quem te traga alguma coisa aqui pra ti, como absorvente? “- Não, não tenho 

ninguém aqui. Mas eu me viro, eu recebo daí eles me levaram no banco e tirei R$100,00, 

perdi meu cartão ai agora daqui trinta dias eu tiro meu cartão. Eu recebo benefício por 

causa da doença. Minha comadre é rica, dona de desentupidora tem muito dinheiro, ela que 

paga meus aluguel e as coisa pra dentro de casa. E ai quando me dá na loca vendo tudo de 

dentro de casa, faço e aconteço, ai depois eu digo que quero uma peça pra mim morar, ai vai 

ela lá arrumar uma pra mim”. 

Mas tu não vai tirar os filhos dela? “- Bem capaz, são dela. Porque o nenê é registrado 

no nome do marido dela. Agora já deu não quero mais falar, posso ir? O nenê é registrado só 

no meu nome, ai o marido dela registro no nome dele, melhor eles lá do que comigo. Tem que 

ver, na casa da mãe dela tem até piscina de chão, daí ela não deixa a criança ir porque ela 

tem medo, ai ela sempre diz ‘capaz que vou deixar meu único filhinho que Deus me deu pra 

tua casa por causa da piscina’. Uma vez quando ele era bem nenezinho pegaram ele de 

bruços na beira da piscina batendo as mãozinhas na água, por isso ela não deixa ir lá mais”. 

“Nem quero mais isso, só quero ir embora, e é aquilo né, deus nunca dá um fardo 

maior do que a gente pode carregar, eu sempre falo”. (Sabiá). 

“- Ela diz que queria que eu tivesse lá fora, que quer se matar, não sai de casa não tem 

vontade de conversar com ninguém, não gosta de movimento. Ta se tratando no CAPS e teve 

internada no hospital esses dias. Sempre tem alguém pra ajudar, amanhã uma vai de 

tornozeleira e vai pra casa. Não gosta de nada só fica em casa, eu levava ela no CAPS, mas 

quando vim presa ela ficou um tempão sem se tratar. O meu marido leva ela no CAPS agora. 

Ela tem namorado eu não conheço ele, ela só vai nas consulta não gosta de ficar, lá baixou 

hospital e marcaram a consulta e ela não foi, ai remarcaram de novo. Agora ela vai, 

conversei bastante com ela pra não tomar um monte de remédios pra não se matar tem as 

criança também que eles deram, a justiça pega no pé da gente e não larga mais. 

“- Meus netos a justiça deu três pra adoção (chora) tem adotado já levaram tem cinco 

anos. Não tem porque tirar, nunca fizemos mal, nem maltrato os nossos filhos pras crianças 

nos somos família unida (choro intenso)”. 

“- To fazendo pano de prato na cela ajuda um eito. Tem umas que brigam discutem 

mais não me envolvo não tenho idade, tenho preocupação da rua e meus problemas da rua 

também. Não me envolvo com as briga”.  (Beija-flor). 
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“- Bom, hoje faz 35 dias que estou aqui, eu puxei (cadeia) em outra cidade e como sou 

daqui me transferiram pra cá. Eu não conheço meus pais biológicos, sou adotada, e fiquei 

cinco meses presa e por falta de provas me liberaram então a guarda da minha filha estava 

com meus pais adotivos que estão com a guarda dela, e no dia da audiência pra pegar a 

guarda da minha filha eles fizeram uma denúncia contra mim, que fui ameaçar eles de morte, 

e bem no dia da audiência fui presa novamente”. 

E tu vê a tua filha? “- Não, eu não vejo, estou louca de saudade dela, e não sei se teria 

como eu trazer ela para me ver, de alguma forma”. 

“- Eu entrei numa depressão quando entrei aqui, as pessoas daqui são completamente 

diferentes das do outro presídio, para vocês eu posso falar, estou sendo oprimida ali dentro, 

não posso chamar a guarda pra nada, e quando venho aqui na frente eles ficam falando que 

vou caguetar. Mas eu só quero saber como funciona essa penitenciária. Vou te dizer que meu 

coração ta partido, estou muito abalada, todo tempo que estou aqui não vi mais ela e fui 

presa na frente dela (choro). Ontem meu marido veio me ver e eu estou apavorada, não sei o 

que eu faço se tento sair daqui pra falar com o diretor, não sei como chegar nele. Até queria 

ver se vocês podem me ajudar. Só tem duas celas, e a outra é pior, usam droga ali dentro, até 

bebida alcoólica tem ali, eu choro de noite, estou entrando em uma depressão profunda e não 

posso me estressa por causa dos meus problemas de saúde, só agrava. Logo nos primeiros 

dias que vim pra cá era o dia da visita e quando meu marido tava aqui até me agarrei nas 

grades e comecei a chorar, amor aqui parece o pellitie, por que não me falaram que era 

assim aqui? É completamente diferente, lá tem duas galerias de mulheres e no máximo 

quatro pessoas por cela. Não botam mais, ninguém dorme no chão. Eu to na cama agora, 

mas tem três no chão. E não tem outro lugar, porque eu não me importo em ficar em um 

lugar sozinha”. 

E tu acha que o sistema carcerário de onde tu tava era mais rígido que aqui? “- Não, lá a 

droga era liberada, até pedra tinha, e aqui pedra não tem. Aqui é só cocaína e maconha, até 

cachaça elas tomam aqui. Por que eu não gosto desse tipo de coisa nos estamos presos, não 

gosto desse tipo de coisa. Eu fico só deitada na minha cama, com medo, pois ontem 

aconteceu uma briga que a mulher ameaçou até a família da outra que ta na rua. E eu fico só 

pensando, olhando para aquela portiola, pensando em mandar um bilhete pro diretor me 

chamar, mas também não sei o que ele faria. Nem falo mais da minha vida, fico quieta no 

meu canto, pareço um cachorro abandonado. É assim que eu me sinto”. 

Tu faz artesanato, crochê que elas fazem ali? “- Não eu nem sei fazer isso, eu pedi pra 

psicóloga pra ela me ajudar a arrumar um serviço na limpeza, se eles quiserem eu passo o 
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dia todo trabalhando pra eles, mas eu só preciso sair dali de dentro, sou capaz de fazer uma 

loucura comigo mesma se eu não sair. Tu fica ali olhando para aquelas pessoas, só fazendo 

fofoca, no telefone, passando email, mensagem, mandando matar as pessoas na rua. E eu não 

sou disso, não sou (choro) eu to me abrindo com vocês aqui. Se vocês puderem me ajudar pra 

falar com o diretor hoje, pois elas sabem que eu vim pra entrevista da saúde, se ele tiver ali 

gostaria de falar com ele agora, que daí não preciso sair da cela de novo”. (Andorinha). 

E quanto tempo tu ta aqui? “- Eu tava em Guaíba e depois vim pra cá, tava em Guaíba 

por causa da tornozeleira, ai tirei a tornozeleira pra roubar em bolsa no mercado, me 

prenderam em Poá, fui pra Guaíba e depois pra cá”.  

Tu recebe visita? “- Não, eu tenho quatro filhos pequenos (continua falando e chorando 

ao mesmo tempo) e minha mãe tem que cuidar deles. Tenho uma de um ano, 3, 4 e 8 anos”. 

E tu tem marido que ajudava a cuidar das crianças? “Não, por que ele brigou com o 

pessoal de lá onde nos morava e ai foi embora”. 

E quanto tempo que tu ta aqui? “- Faz dois meses no total, só que minha pena é semi 

aberto só que como tirei a tornozeleira o juiz precisa me escutar, por isso to aqui”.  

E por que tu tirou a tornozeleira? “- Por que meus filhos tavam passando fome 

(choro)”.  

E lá em Guaíba alguém ia te ver? “- Sim, a minha mãe (choro)”.  

E o pai dos teus filhos não te manda ajuda, tu não fala mais com ele? “- Nem tenho mais 

contato com ele, ele me ameaçava muito, comecei a roubar pra ele comprar droga. ai depois 

correram o pessoal lá perto de casa correram com ele e ele não me incomoda mais”. 

Tu já usou droga? “- Só uma vez maconha”. 

E tu roubava pra sustentar o vicio dele? “- E também os filhos. Mais os filhos”. 

E como é tua relação com teus filhos?  “É boa ate, agora faz pouco tempo eles estavam 

doente, (choro) eu peço pra psicóloga ligar pra saber. Ela disse que o menino e a mais nova 

tem bronquite”. (choro) Minha mãe tem câncer, descobriu agora”. 

E tu tem irmãos que moram com ela? “- Tenho um de 14, 17 e 19 anos, não fazem nada 

só estudam. Minha mãe é líder comutaria lá do bairro e ela ganha um salário por mês, ela ta 

sempre envolvida com as festinhas de criança, arrecadando doação”. 

E como é a convivência na cela? “- Eu só fico deitada, só levanto pra comer e tomar 

banho”. 

E como é a refeição, vocês cozinham na cela? “- Sim, é difícil eu come, as gurias que 

fazem. E eu não recebo auxilio ai como comida do refeitório que é horrível, comida mal feita, 

arroz cru. Só vocês vendo”. 
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Tu ta muito assustada em estar presa? “- Só por causa dos meus filhos. Eu não tenho 

como saber nada deles, e às vezes eu peço pra psicóloga me chamar, mas às vezes ela 

demora pra me chamar, ai depois demora pra dar a resposta se falou. E agente não sabe se 

falou mesmo. Eu tava lá em Guaíba, achei que fosse ficar lá, mas o juiz me mandou pra cá. 

Agora eu prometi pra mãe que não vou mais fazer isso. Eu só fazia porque não vou deixar 

mês filho passar fome. Mas agora não vou mais”. 

Tu ama muito teus filhos? “- Amo (choro)”. 

Como foi tua infância? “- Meu pai é usuário de pedra, de vez em quando ele some, ele 

vai pras boca, daí agente tem que ir atrás dele procurar ele. Ai agente ajeita ele, leva de novo 

pra casa da minha avó e depois logo ele some de novo. E minha mãe é trabalhadeira,coitada 

da minha mãe, tudo ela”.  

E a tua mãe nunca usou droga? “- Minha mãe não. Ela é contra tudo essas coisas”. 

Tu era feliz quando criança? “- Sim, eu morei com minha avó por bastante tempo, 

quando meus pais se separam, ai depois fui morar com ela porque eu quis”. 

E teu pai te batia? “- Não, meus avós nunca deixavam bater na gente”. 

E teus irmãos se envolveram com drogas? “- Não só o meu mais velho, que foi preso 

também por trafico, mas esse não morava com nos. Ele tem a família dele, mulher, filhos”. 

E tua mãe cuidava direitinho de vocês? Levava pra fazer as vacinas? “- Sim, no médico 

essas coisas, ela sempre cuidou bem”. 

Vocês passavam fome? “Já, bastante. Por isso que eu fazia essas coisas. Por que 

queria que meus filhos não passassem fome. Só que é errado, agora eu to aqui, longe deles 

(choro)”.  

“- Agora to só esperando ser escutada pelo juiz, vê se ele vai me dar um castigo, 

alguma coisa, por que minha condicional se eu tivesse com a tornozeleira ia sair agora dia 5-

10. Mas agora eu não sei se ele vai me deixar sair sem tornozeleira, ou se eu pego castigo.” 

“- O meu filho mais velho vai pro colégio bem direitinho, antes de ser presa eles 

queriam fazer uma provinha com ele, pra ele passar pra terceira serie porque ela ta muito 

avançado. Não sei se ele chegou a fazer, eu cheguei a falar com a diretora do colégio, mas 

não sei se ele chegou a fazer” (Arara). 

Quanto tempo tu ta aqui? “- Quatro anos e meio, saio agora mês que vem eu tenho 

remissão, porque eu trabalho na delegacia de manhã, agente faz os cursos do padre réus 

também que são baratinhos, ai tu ganha remissão também, quatro meses eu ganho quando 

termina um curso”. 

Eles vêm aqui te ver? “- Agora não porque eles vão à DPR me ver”. 
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Com quem eles estão agora? “- A menina ta com o pai dela, e o menino com o pai 

dele”. 

E eles não se incomodam da tua convivência com eles? “- Não, isso é bem tranquilo”. 

E como é tua relação com os pais deles? “- Boa, bem tranquila”. 

Como foram teus partos? “- A menina foi cesárea e o menino normal”. 

E como é tua relação com teus filhos? “-Muito boa, principalmente com minha filha”. 

“- Quando eu fui detida meu filho tinha três, nesse tempo que fiquei presa, fiquei cinco 

meses sem ver eles porque fiquei cinco meses presa em Guaíba, depois desses cinco meses eu 

vim pra cá, e ai eu via eles toda quarta e todo domingo, que eles tava com minha cunhada”. 

Qual tua expectativa quando sair daqui? “- Só alegria, casa nova, marido novo (risos) e 

os filhos que são eternos, não tenho mais nem mãe nem pai, que nem o que eu sempre digo, 

minha família são meus filhos, agente tem uma união, eu tenho uma união bem grande com a 

minha filha depois que eu vim presa, a minha cunhada vinha e me falava muito dela, minha 

cunhada só tinha filho guri ai eu acabava brigando muito com ela. Ate que um dia eu falei 

assim pra ela, filha não vamos mais briga, eu te falo tudo o que eu faço aqui, e tu me fala tu 

que tu faz lá fora. Ai agente vai se tornar as melhores amigas, e foi o que aconteceu, a minha 

filha pra mim é tudo,ela já entende tudo assim, ela é bem dona de casa, ela mora com o pai 

dela, ela trabalha de manha estuda de tarde”. 

 E nesse período que tu passaste aqui, deu pra se arrepender do que fez lá fora? “- Sim, 

porque tu perde muita coisa, principalmente dos filhos, agente perde muita coisa, tipo, agora 

eu vou sair e o meu filho já vai fazer nove anos,eu vim para cá ele tinha quatro anos”. 

“- Quando eu sair daqui quero alugar um apartamento e levar meus filhos morar 

comigo, procurar um emprego, porque eu saio da DPR, lá é só pra remissão da pena. Graças 

ao diretor do presídio e o delegado de lá, porque se não eu só ia sair metade do ano que 

vem”. 

Como é tua relação com as colegas de cela? “- Bem tranquilo, sou a mais velha da cela, 

a que tem mais tempo de cadeia. As meninas que tão na cela já tão falando, o que vai ser de 

nos sem tu aqui? (risos)”. 

Tu comanda a cela? “- Não é comanda, eu só muito de conversa com as gurias, esta 

certo ta certo ta errado ta errado. Ai lá agente tem regras, tem a faxina, tem uma mulher que 

faz almoço pra nos, agente tem o fogãozinho na cela que é feito comida ali, agente faz a 

cantina compra as coisas e pagamos a cantina dessa mulher que sempre cozinha pra nos”. 

“- Na outra cela é individual, cada um faz a sua comida, mas na minha eu procuro uni 

as gurias, porque eu digo assim, a cela é tão pequena, pra gente ta num grupinho, aqui outro 
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ali, porque não vamos fazer tudo junto? Ai a gente faz tudo junto. E as que não têm dinheiro 

Pra comprar comida agente procura ajudar sabe, hoje eu vou dar, na outra cantina outra 

que da, então eu procuro fala sempre com as guria, porque tem umas guria que estão aqui e 

não tem ajuda de fora”. 

E quem te manda grana lá de fora? “- Meu ex marido. (muda de assunto e volta a falar 

da cela)”. 

“- Minha sela é muito unida, que nem a comida a gente sempre faz um pouco a mais 

pras outras que não tem dinheiro poderem comer”. 

“- Meu ex-marido foi preso 4 meses antes que eu, ai quando eu ia visitar ele, eu ficava 

sempre pensando assim, “ai tem que ir na cadeia pra dár!” “tem que ir na cadeia pra dár”. 

“- Tinha os dias certos pra isso sabe ai eu tinha comigo que isso é o cúmulo tem que ir 

lá pra dar na cadeia, ai eu tive sempre isso pra mim, quando eu for presa vou puxar minha 

cadeia sozinha sabe”. 

“- Meu irmão também ta preso e eu sempre falo pra ele, quando minha cunhada vem, 

que é muito estranho fica junto na cadeia, e ele fala que cada um cada um. Meu irmão veio 

preso comigo, mas já ta no semiaberto, meu ex-marido era pra vim pra cá também, mas daí 

eu disse que eu queria “puxar” minha cadeia sozinha, sem ninguém pra me incomodar, ai 

puxamos eu e meu irmão. Ai nos dias de visita eu passava pra lá pra ver meu irmão, meus 

filhos minha cunhada e não tem porque se incomoda com marido”. 

“- Muitas gurias me perguntam como tu “puxou” tanto tempo sem homem? Mas eu 

optei em puxar sem homem, eu não quero se é pra ter homem pra mi incomodar, eu não 

quero, pra mim é bem tranquilo...”. 

“- Muitos homens vêm ver as gurias, e trazem problema lá da rua, só pra incomodar, ai 

as guria ficam, só pensando nisso e naquilo, ai eu digo cruzis eu já ia largar isso!”. 

Quanto tempo faz que tu não encontra com teus filhos? “- O menino eu vi no ultimo dia 

das mães no evento, agora vai ter outro evento em outubro, mas acho que não vou mais estar 

aqui. E se eu tiver acho que ele não vem, porque fica complicado, ele estuda o pai dele 

trabalha, porque ele mora em outra cidade com o pai dele, ai quando sai daqui vou buscar 

ele”. (Bem-te-vi) 

“- Já faz um anos e um mês que to aqui, n tenho julgamento ainda. É a primeira vez que 

to presa e espero que seja a ultima”.  

E tua filha ta com quem hoje? “- Com o pai dela”. 

Ela vem te visitar aqui? “- Não, ele ta dificultando bastante ate to com dificuldade pra 

minha mãe vê a pequena. Ela ficou quatro meses sem vê ela ai meu advogado fez um acordo 
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com o advogado dele um contrato de boca que ate tive que trocar de advogado ai ela 

começou a ver a pequena, ai no di seis de maio teve a questão da casa aqui que ofereceu 

passar uma tarde com as mães e as crianças, ai eu tinha outro advogado já, ai ele pediu pro 

juiz obrigando meu ex-marido a liberar a pequena, ai minha mãe e minha amiga tiveram lá, 

tiveram que chamar o conselho, porque ele não queria liberar a pequena, bem complicado. 

Ai depois ela veio. Ai depois disso ele proibiu a minha mãe de novo de ver a pequena ai o 

advogado encaminhou pro juiz pra pedir oficialmente pra ele liberar, pra minha mãe poder 

ver ela, ter esse convívio e me trazer também ela aqui”. 

“- Fiquei nove meses sem ver ela, e vi dia 6 de maio passei a tarde com ela, e agora 

não vejo mais, e minha mãe também viu ela só esse dia”. 

“- Meu ex-marido mora com os pais dele, e final de semana ele sai e deixa a pequena 

com a minha ex-sogra”. 

Tu não confia na ex-sogra? “- É assim, o que eu vou te dizer? Não é que eu n confie 

nela, ela é uma boa pessoa assim e tudo, só que ela n tem aquela paciência com criança e ela 

ta naquela idade dos três anos então ela não para, zela já era assim antes, e minha sogra já n 

tem mais aquele pique, ela é doente também tem problema de artrose, osteoporose, acredito 

assim que chega num ponto que ela fique esgotada é complicado”. 

“- Ele proibiu também a dinda dela de ver ela que era minha visinha, porque ela era 

minha testemunha, no dia da audiência que nós tivemos ele proibiu ela também, então ela ta 

assim, sem convivência nenhuma da minha parte, das minhas pessoas queridas, só tendo 

convivência com a família dele, e fora o que ele anda falando”. 

E quando ela te viu? Ela se lembrou de ti? “- Lembrou, ela fala só alemão ate ai a 

minha amiga que faz as coisas na rua com minha mãe ela que trouxe ai ela logo me 

reconheceu, ai é claro que chorou um pouquinho tava assustada muita gente, ai caiu a ficha. 

Ela veio com um presentinho pra mim, uma blusa e uma rosa, ai depois quando nos fomos 

pras atividades ai era só festa. Esse encontro que teve, eu ate disse pra gurias na cela, que foi 

um encontro que a casa fez pra gente que foi muito bom, não é obrigação deles. Antes tinha 

muitas brigas na cela, ai agora que começamos com o artesanato melhorou bastante mesmo, 

tranquilizou muito a cela muito, muito. Eu sempre fui assim, pela tranquilidade, n ter briga n 

ter discussão, n é fácil conviver tanta gente junto, mas eu acho que a gente tem que tentar 

conviver da melhor forma possível e a gente sabe e esculhambando e brigando só vai se 

prejudicar, ai os guarda entram, e é aquela folia, mas sempre tem um enviado, quando o 

diabo não vem manda o secretario (risos) é complicado”. 
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E tua relação com tua filha? “- Muito boa eu e ela somos muito apegadas, o sonho da 

minha vida era ter uma menina, então veio um presente de deus, deu certo o que eu queria 

pra ti te uma ideia quando eu tinha que resolve uma coisa antes, eu tinha que sai escondida 

pra ela n percebe que eu tava saindo de casa, se n ela queria ir junto, era bem complicado, 

ela era muito apegada comigo, quando a gente ia pra lavora também a partir dos quatro 

meses minha mãe que começou a cuidar dela ai depois nos tinha se separado, ai voltamos, ai 

minha mãe n morava mais lá tava só a sogra era bem complicado pra ela ficar com minha 

sogra, no período que ela ficou com a minha mãe era mais fácil ela ficava, mas depois 

quando se separamos que minha sogra cuidava ele mesmo já levava ela lá pra ela n me ver, 

mas logo minha sogra já tava de volta lá em casa com ela, porque ela n queria ficar, as vezes 

eu conseguia ir pra lavora, mas tinha outros que não tinha jeito que eu tinha que ficar com 

ela, todo di de tarde ela dormia, ai todo dia quando ela acordava minha sogra tinha que i 

atrás na lavora, sorte que era pertinho,p ela n queria ficar com a minha sogra, Ela queria 

fica comigo, ai eu sentava com ela e explicava que a mãe tinha que trabalha na lavora,ai ela 

ia de novo com a minha sogra”. 

Qual tua expectativa quando sair daqui? “- Quero recomeçar do zero, tenho minha casa, 

quero pegar minha filha, esse meu namorado vai morar comigo, começar uma vida nova. 

Agora aprendi o artesanato, a melhor coisa que aconteceu aqui no presídio, primeiro aprendi 

com minha colega de cela o crochê ai pedi pra minha família compra o material e mais gente 

se interessou, ai fazemos também pano de prato, tapete, capinha de celular, bolsa, chapéu de 

imã de geladeira. Alem de passar o tempo, diminui as picuinha dentro da cela” (Canarinho). 

E possível perceber nas histórias descritas acima, uma diversidade de fatos, que além de 

se associarem a aspectos sociais da vida destas mulheres, também ilustram o percurso de vida 

que elas seguiram e que as conduziu para a carceragem. Como o interesse do estudo se refere 

às condições de saúde, acreditamos que estas trajetórias também são definidoras das escolhas 

de vida relacionadas à prevenção e adoção de praticas mais ou menos saudáveis.  

As histórias das mulheres entrevistadas apresentadas acima expressam o que Lima et al 

(2013) pontua, a prisão para a população feminina implica em problemas ainda mais 

impactantes, a exemplo da maior estigmatização social e altos níveis de problemas de saúde 

com ênfase no sofrimento mental. Aspectos que podem ser percebidos nos relatos acima. 

Tais narrativas indicam que as condições de vida das mulheres na prisão explicitam que 

o sistema carcerário reproduz as relações de (des)proteção existentes na sociedade, agravando, 

muitas vezes, situações pregressas de vulnerabilidade pessoal, social e familiar destas 

mulheres apenadas (RODRIGUES et al, 2012). 
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 De acordo com este autor, em estudos recentes sobre este tema a prisão funciona como 

reprodutora das condições de vida anteriores ao cárcere. Considerando que o encarceramento, 

inflige perdas à mulher presa em diferentes dimensões da vida social, a começar pelo trabalho 

e pela moradia. Tais perdas tendem a atingir a família e, em muitos casos, a fragilizar ainda 

mais relações afetivas, principalmente com seus filhos. A falta de apoio familiar, as reduzidas 

possibilidades de trabalho, de formação profissional, de lazer e a falta de acesso a bens 

materiais básicos tornam difícil a vida da detenta dentro da prisão e quando de seu retorno à 

liberdade. Nesse sentido, pode-se afirmar que a prisão empobrece ou agrava a pobreza e as 

condições preexistentes. 

Estes aspectos podem ser amplamente observados nas histórias relatadas pelos sujeitos. 

Por exemplo, quando algumas referem que dormem no chão, ou mais de uma mulher em uma 

mesma cama.  Ou, ainda, quando elas relatam as precárias condições da alimentação e 

higiene, e a falta de produtos de higiene de uso pessoal. 

Ao escutar sobre suas relações familiares, principalmente com os filhos, fica ainda mais 

claro o que Rodrigues et al (2012) pontua, ou seja, há uma precariedade evidente nos vínculos 

afetivos deste grupo. Seja por desejo delas mesmas, por intenção de proteger os filhos deste 

ambiente ou pelos familiares que tem a guarda das crianças não viabilizarem os contatos. 

Sendo este um aspecto que foi motivo de bastante comoção em suas falas. 

Ao ler as histórias apresentadas, alguns aspectos ficam evidentes, entre eles que há a 

formação de uma rede de relações dentro do cárcere, em que as mulheres organizam o espaço 

de convivência e que a drogadição é vista como um aspecto problemático neste espaço.  

 

6.2.2 Histórias obstétricas e ginecológicas e riscos de DST’s 

 

Um dos principais interesses de investigação do estudo foi o de conhecer de forma mais 

detalhada como são as condições de saúde das mulheres que vivem no cárcere. Desse modo, 

um dos aspectos abordados durante a produção dos dados se referiu ao histórico obstétrico e 

ginecológico das mulheres que fizeram parte da amostra. Sobre estes aspectos é possível dizer 

que este grupo na sua maioria teve seus filhos de parto cesariana, são multíparas, tem certa 

resistência para realizar o exame preventivo de câncer e usam métodos contraceptivos 

prescritos por um profissional de saúde. Como será possível observar nos dados a seguir: 

“- Tenho sete filhos, parto normal, nenê, sete anos, quase todos menos a mais velha que 

não foi de parto normal, nasceu antes e teve que e criar na incubadora e depois na serra no 

interior uma mamo também pouco tem as outras mais tempo.” 
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Partos difíceis? “- Só o primeiro tinha 18 anos foi vindo os filhos todos do mesmo pai 

nenhuma tava presa. Fiz pré-natal, me preocupava com sua saúde na gravidez, e com o 

bebe”. (Beija-flor) 

Tem filhos? “- Sim uma menina de cinco anos, tive ela de cesariana”. 

Tu usas algum método contraceptivo? “- Uso”. 

Quem te prescreveu? “- Foi o médico na rua, já usava antes. Mas agora minha 

menstruação ta atrasada, e fiz o beta HCG e deu negativo, não sei por que minha 

menstruação não desce”. 

Vocês têm relação aqui, tu e teu companheiro? “- Sim, mas não é sempre, pois sou uma 

pessoa assim, ou tem clima ou não tem, dar por dar não tem como. Até achei que tava 

grávida porque quando engravidei da minha filha nunca tinha parado de tomar pílula, ai eu 

perguntei para o médico como isso podia acontecer, e ele disso que meu organismo 

acostumou. Nem sei se isso pode acontecer. Ai ele me passou pra tomar outra”. 

E o preventivo de câncer? “- Faço de seis em seis meses, fiz antes de vim pra cá, deu 

tudo certo”. 

E o exame das mamas, tu te examina? “- Esse nunca fiz, não me examino, não tenho 

esse hábito”. 

E tu fizeste pré-natal na tua gestação? “- Fiz, eu tinha pressão alta e tive pré-eclampsia, 

fiz a cesárea e acordei só no outro dia, só no outro dia vi minha filha. Não vi mais nada, pois 

minha pressão subiu, foi ate vinte e três e tive hemorragia. Durante toda minha gestação 

perdi liquido amniótico também”. (Andorinha) 

Nessas falas é possível identificar uma série de informações, além do histórico 

obstétrico, as entrevistadas trazem aspectos relacionados à sexualidade no cárcere e de como 

as relações ocorrem neste espaço. No que se refere aos aspectos obstétricos, Ribeiro et al 

(2013) em uma pesquisa sobre essa temática realizada no Ceará, diz que as mulheres no 

sistema carcerário têm alta taxa de fecundidade, porém o número de gestações que chegam ao 

termo vem decrescendo. E que, apesar dos partos vaginais serem incentivados, o número de 

cesarianas entre as mulheres no cárcere ainda é prevalente. Como é possível observar também 

nas falas a seguir: 

 Tu tiveste algum filho na cadeia? “- Não”.  

Tu tomas algum método contraceptivo? “- Injeção e eles tão me dando aqui”. 

Tu recebes visita intima de alguém? "- Não, eu não tenho ninguém aqui! (choro) não 

recebo visita”. 

Quando tu fizeste o preventivo de câncer? “- Acho que faz uns dois anos”.  



41 

 

E tu examinas tuas mamas aqui, o autoexame das mamas? “- Sim, aqui não”. 

O banheiro aqui é aberto? Elas ficam olhando vocês tomarem banho? “- Aham”. 

E o pré- natal, tu fez nas tuas gestações? “- Fiz, em todos eles”. 

E como foram teus partos? “- Todos normais e fáceis”. (Arara) 

Tu usas anticoncepcional? “- Não, ate porque eu não tenho relação”. 

Tem filhos? “- Sim tenho dois filhos de 16 e 8, ganhei o mais velho de parto normal e a 

mais nova de cesariana, Nem a cesárea nem o normal foram bons, (risos) mas foi tranquilo, 

graças a Deus, deu tudo certo”.  

Teve algum dos teus filhos aqui dentro? “- Não, todos lá fora”. 

Fez pré-natal? “- Fiz tudo tranquilo”. (Bem-te-vi) 

Já fez preventivo de câncer? “- Sim, sempre ia lá fora, teve a uma vez aqui dentro que 

eles tavam levando no CEMAI, mas não cheguei a ir, porque fazia muito pouco tempo que eu 

tinha ido lá fora”. 

Aqui na casa nunca teve? “- Ainda não, mas parece que vai ter, eu ate tinha comentado 

em fazer, mas ainda não teve. Pedi pra me escrever mas ainda n teve”. 

E o das mamas? A palpação costuma fazer? “- Sim geralmente na época da 

menstruação que agente fica mais sensível, ai costumo fazer”. 

Tem filhos? “- Sim uma menina de três anos”. 

Teu parto foi normal ou cesariana? “- Foi cesárea, eu tinha 34 quando ela nasceu na 

realidade foi mais eu queria parto normal, mas ai meu marido ficou buzinando na meu 

ouvido que podia dar problema ai foi cesárea, ai por fim eu também fiquei meio assim,ai 

conversei com o medico, e ele disse assim, bom, vou te dizer, tu tem 34 anos, eu não posso te 

garantir que tu vai dar certo no parto normal,e tinha a questão da minha mãe ter problema 

comigo no parto pois ela teve só eu né? E ai por fim agente acabou optando pela cesariana, 

ai com 7-8 meses eu acabei marcando a cesárea direto , mas embora quando eu tava com 8 

meses e uns dia eu tava trabalhando ainda na lavora pois sou agricultora, ai eu tive muitas 

dores ai fui consultar e tava com um dedo e meio de dilatação já então ela ate mandou eu me 

aquietar, mas mesmo assim a medica disse, vai saber se vai dar um parto normal daí então.  

Tu fizeste pré-natal? “- Fiz tudo direitinho eu planejei minha gravidez, parei de tomar 

anticoncepcional fiz uma bateria de exames, ate tava com anemia, tratei ai depois parei de 

tomar anticoncepcional ai depois de 4 meses engravidei”. 

E como foi teu parto? “- Foi tranquilo, apesar de ser cesárea foi bem tranquilo, n senti 

a anestesia que muita gente se queixa, como lá é cidade pequena interior, é um hospital 
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pequeno, eu nem fui pra sala de observação de tão bem que eu tava, durante a cesariana nem 

subiu minha pressão e fui direto pro quarto, bem tranquilo”. (Canarinho) 

Usa método contraceptivo? “- Não, eu até queria mais um filho, mas agora com esse 

problema não tenho como, se caso com a queimadura não adiantar tenho que fazer a 

cirurgia, daí ele disse que tem que mexer em varias coisas”. 

Tu recebe visita íntima aqui? “- Sim, ele também ta preso. Ai faz um tempo que n tenho 

visita intima porque tenho que me tratar agora. Mas antes nos tinha”. 

Usavam camisinha? “- Não”. 

Tomava anticoncepcional antes daqui? “- Não, faz uns três anos que não tomo nada, só 

na outra cadeia que eu tava que tomava injeção”.  

“- Às vezes tu descobre algumas coisas que no meu caso, fazia muitos anos que eu não 

fazia o pré-câncer uns três anos, e logo que eu fui presa começou a vim três a quatro vezes no 

mês a menstruação, ai fui fazer o exame e deu que eu tinha ferida no colo do útero. Deu que 

eu tinha câncer. A sorte é que tava no começo”.  

“- A enfermeira até falou com o médico pra tentar uma prisão domiciliar, ai o medico 

fez os exames e viu que precisa queimar, e tem que fazer o tratamento certinho e não tem 

escolta pra me levar, o papel foi pro juiz pra eu fazer o tratamento em casa, que ai eu 

consigo fazer direitinho. Agora falta o atestado médico, pra ficar presa em domicilio, o juiz 

quer saber quantas seções eu preciso pra poder me liberar esse tempo, depois eu volto pra 

cá. Daí aqui não tem escolta pra levar e como é grave tem que fazer”.  

E como tu te sente com o câncer? “- Quando eu descobri faz uns dois meses, eu só 

chorava, achando que iriam cair todos meus cabelos, porque quando tu fala em câncer tu só 

pensa em morte. Ai eu fui falar com o médico ele me deu um alívio pra mim, tirei minhas 

dúvidas, ele me disse que o meu tipo de câncer não é o maligno e não preciso de cirurgia, 

que se eu me tratar direito vai dar tudo certo”. (Canario Belga) 

Este bloco de falas apresenta aspectos importantes, que se referem à visita íntima 

descrita na primeira fala, à prevenção do câncer de mama e de colo do útero, uso de métodos 

contraceptivos descritos em todas as falas citadas. 

Cabe ressaltar que a visita íntima é autorizada de forma regulamentada, para as 

mulheres, desde dezembro de 2001. Porém, a mulher encarcerada é desestimulada em sua 

vida sexual, há uma burocratização para esta prática. Muitas vezes as mulheres que 

manifestam tal interesse, são descriminadas até por suas colegas de cela. Entre os estudos 

sobre esse tema, fica evidente que a visita íntima é baixa, porque o sistema penitenciário é 

carregado de objetivos moralizantes em relação à mulher (BORGES, 2010). Esta informação 
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talvez seja a justificativa de porque esse aspecto relacionado à visita íntima tenha aparecido 

com pouca frequência nos discursos das entrevistadas.  

Outro aspecto que pode ser observado nas falas se refere ao uso de métodos 

contraceptivos, tal como no estudo de Anjos et al (2013), algumas mulheres ao entrarem no 

cárcere interrompem o uso do método contraceptivo como é possível analisar nas falas 

citadas. Talvez tal conduta se deva ao fato de algumas delas não receberem visita íntima. 

No que tange a realização da prevenção de câncer de colo de útero e de mama, dado que 

apareceu nas falas das entrevistadas, de acordo com Anjos et al (2013), as mulheres reclusas 

de liberdade têm mais probabilidade em desenvolver o câncer de colo uterino. Esse tumor é o 

segundo tipo que afeta as mulheres, sendo um grande problema nos locais onde não ocorrem 

rastreamento e educação em saúde. A mulher reclusa de liberdade tende a sofrer com mais 

intensidade a situação prisional, tornando-se mais vulneráveis aos agravos de sua saúde. Além 

de em seu histórico estarem expostas a situações de risco que podem desencadear uma série 

de doenças, entre elas o câncer de colo do útero e de mama, considerando a maior exposição a 

doenças tais como, o HPV. Nesse sentido, os programas de prevenção baseados na citologia 

oncótica devem ser preconizados de forma sistemática no sistema carcerário. Assim, é 

indispensável à promoção de ações de prevenção no cárcere, não só pelo fato de os riscos 

estarem mais presentes neste ambiente, mas principalmente devido a carência de ações 

preventivas oferecidas pelo sistema prisional relacionadas à saúde sexual e reprodutivas das 

mulheres. O sistema carcerário tem o dever de garantir ao infrator condições que assegurem a 

dignidade da humana, que é um princípio constitucional, além de preservar os direitos e 

garantias fundamentais de saúde para inseri-lo novamente na sociedade (ANJOS et al, 2013; 

MACHADO; GUIMARÃES, 2014). 

Por fim, reportando-se aos dados deste estudo observaram-se alguns aspectos 

relacionados aos riscos de acometimento por doenças sexualmente transmissíveis. MATIDA, 

2013; ANJOS et al, 2013 apontam que a mulher tem maior risco de ingressar na prisão com 

DST’S devido seu maior envolvimento com grupos de maior vulnerabilidade para a aquisição 

desses agravos. Além de adotarem comportamentos que as tornam mais expostas a este tipo 

de doença.  

 “- Não tenho nada com meu marido nos somos só casados no papel, faz muito tempo 

que não tenho essas coisas”. (Beija-flor) 

Já teve alguma DST? “- Nunca”. 

E como é ficar sem relação sexual esse tempo todo aqui? “- Pra mim é normal, eu sou 

bem normal, isso não me faz falta, o sexo não me faz falta. Eu acho assim, quando não existe 
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um contato físico, tu não tem aquela vontade, aquele desejo sabe, pra ter desejo eu tenho que 

ter um contato físico, tem que ter afeto”. (Bem-te-vi) 

E nas visitas íntimas usam camisinha? “- Não a gente não uso por que não gostamos e 

eu confio nele”. (Andorinha) 

Estas manifestações indicam que as mulheres no cárcere, utilizam como justificativa 

para a adoção de uma postura sexual que as coloca em risco, as mesmas justificativas da 

maioria das mulheres. Ou seja, os laços afetivos são também laços de confiança que muitas 

vezes aumenta a incidência de doenças sexualmente transmissíveis. De acordo com Silva e 

Ribeiro (2013) a atenção assim como as ações de prevenção de DST e AIDS no sistema 

prisional ainda são tratadas de maneira reducionista, uma vez que o próprio ambiente expõe as 

mulheres a agravos a saúde sexual e reprodutiva.   

 

6.2.3 Condições de saúde e qualidade da assistência no cárcere  

 

Um dos objetivos deste estudo foi investigar entre as mulheres como elas percebem a 

assistência à saúde neste espaço. No Brasil, a legislação garante acesso universal à saúde 

pelos indivíduos privados de liberdade, sendo que, como os demais cidadãos, este é um dever 

do estado. Ou seja, os direitos fundamentais sociais devem ser assegurarados pelo Estado, 

independente das condições de liberdade de cada sujeito. Contudo, os apenados necessitam de 

um olhar diferenciado no que diz respeito a saúde, uma vez que se encontram em um 

ambiente propício à proliferação de diversos tipos de enfermidades e epidemias (MENEZES; 

MENEZES, 2014) 

Um marco importante neste sentido foi à elaboração da Política de Atenção à Saúde à 

População Penitenciária, que se trata de Portaria nº 1.777 de setembro de 2003. Porém, as 

penitenciárias não possuem suporte arquitetônico, bem como de recursos humanos e materiais 

para colocar em prática as determinações que foram criadas sob um olhar voltado aos direitos 

previstos na Lei de Execuções Penais. É consenso que os apenados possuem restrições em 

seus direitos fundamentais, o direito à saúde também acaba recebendo certas privações 

(MENEZES; MENEZES, 2014). 

Os depoimentos a seguir, expressam uma série de aspectos relacionados à assistência a 

saúde, das mulheres no cárcere. Destacando suas percepções em relação aos atendimentos 

recebidos. 
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 “- Sim eu comecei a tratar aqui o pessoal aqui do ambulatório me dão remédio, 

medem minha pressão, remédio pra falta de ar, estomago tudo que eu peco elas me dão só se 

não tiver”. (Beija flor) 

“- E como tenho alguns problemas de saúde, pedi transferência, e também pela visita 

que lá era difícil pra ir. Fora o sistema de saúde que não tem medico, tu precisa de 

atendimento tu precisa pedir e esperar pra que eles marquem no hospital.  Aqui tem muita 

diferença na saúde, tem médico, as enfermeiras são atenciosas, quando eu passo mal é sõ 

chamar e não importa o horário elas me atendem. Aqui só tem clinico geral, mas se precisa 

de alguma especialidade como ginecologista eles marcam pra levar. Tem remédio também 

aqui, la não tinha, nem remédio pra dor de cabeça. Médico, remédio, os atendimento que são 

agendados fora,levam a gente. A assistente social que agenda na rua. Eu to muito pouco 

tempo aqui mais não conversei com ninguém ainda. Não sei se tem como o meu marido 

marcar um medico da nossa confiança pra poder trazer os exames”. (Andorinha) 

“- Pra mim e tranquilo esse negócio, as enfermeiras sempre tão resolvendo, assim 

quando agente tem uma dor de cabeça elas dão ibuprofeno, paracetamol, sempre vem 

direitinho. E pra consulta assim também”. 

“- Alguns se queixam, mas eu especificamente falando de mim não posso me queixar, 

tanto com o medico ouço muitas queixas, mas comigo não ele sempre resolveu, nas primeiras 

vezes logo que eu entrei eu dormia no chão e ai ganhei muito tosse, mas fui lá e resolveu logo 

resolveu, pedi pra tomar anticoncepcional também logo me levaram no CEMAS, logo 

resolveram. Já fiz raio x quando eu tava com muita tosse, não teve problemas. Claro que tem 

vezes de não ter uma mediação na casa, mas isso é normal né? Sabe que rua é assim também, 

as vezes não tem as coisas no posto de saúde.cada um tem uma visão mas agente tem que 

pondera, nem na rua é tudo perfeito, imagina dentro de um presídio com essa crise que o pais 

ta. E tem também aqueles que nunca tão satisfeito com nada”. 

 “- A saúde ta bem tranquilo, o atendimento que eu preciso eu sempre consegui, a casa 

tenta oferece muita coisa pra dar um bem estar pra gente às vezes é da gente da o valor, só 

que daí sempre tem aquela coisa, umas dão e outras não dão valor pras coisas”.  (Canarinho) 

“- Nessa cadeia sou nova só dois dias, mas aqui fui bem atendida, todos os remédios 

que preciso, eles me dão, por que eu uso cinta, fiz uma cirurgia aqui cortaram minha barriga, 

a minha vesícula estourou e tiveram que colocar todos meus órgãos pra fora e lavar. Depois 

disso falaram que não sabem como eu sobrevivi, a equipe disse que foi uma cirurgia muito 

difícil, 6 horas e que pra eles tinham me perdido, que era pra agradecer na força maior que 
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eu acreditava que foi o que me salvou, e eu só levantei o dedinho (choro). Ele sabe que a luta 

é grande. (Quero-quero) 

“- Aqui já me fizeram alguns exames e to tomando remédio pra pressão. Tomo um 

monte de remédios por dia, e aqui tenho mais atendimento que lá no presídio onde eu tava”. 

(Andorinha) 

Quais são o atendimento aqui dentro? “- Dentista, médico, pré-câncer também que 

agente faz vai começar a fazer aqui, antes era no CEMAI, já fiz mamografia por aqui, já fiz 

eco também pela casa aqui, então ao meu ver assim, eu sempre fui bem atendida pela casa. 

Como na minha família tem historia de câncer, eu já fiz todos os exames tudo pela casa”. 

(Bem-te-vi) 

Este grupo de falas pontua aspectos positivos da assistência à saúde prestada na 

penitenciária. Entre as mesmas é possível observar que as mulheres consideram que suas 

necessidades de atendimento são sanadas pelos profissionais. Em suas manifestações, 

destacam a facilidade de acesso a medicamentos, agendamentos de atendimentos externos, e a 

atenção recebida por alguns componentes da equipe. Seus relatos são enriquecidos por seus 

problemas de saúde para exemplificar quais são suas demandas de atendimento.  

No que tange a saúde dos detentos, a PNSSP construiu diretrizes e estratégicas, tais 

como: prestar assistência integral resolutiva, contínua e de boa qualidade às necessidades de 

saúde; reduzir os agravos mais frequentes; definir e programar ações e serviços consonantes 

com os princípios e diretrizes do SUS; implementou a intersetorialidade; a democratização do 

conhecimento do processo saúde/doença, dentre outros. A política prevê que, nas unidades 

prisionais com mais de 100 presos, a equipe mínima para atenção até 500 presos, deverá ser 

composta por médico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo, assistente social, além dos 

auxiliares de enfermagem e de consultório odontológico (SOUSA et al, 2013). 

As manifestações citadas acima, assim como as observações realizadas em campo 

durante a produção dos dados, indicam que a estrutura de saúde atende as prerrogativas da 

PNSSP. Porém percebe-se que existe uma série de atendimentos a saúde que são realizados 

em outros serviços. E um aspecto que merece destaque é o uso acentuado de medicações.   

Freitas (2013) em seu estudo destaca que há efetivação de uma política medicamentosa 

no sistema penitenciário, principalmente de substâncias psicoativas que é reproduzida por 

alguns profissionais, quando facilitam a dispensação de medicamentos. Em primeira instância, 

o intuito é gerar conforto aos apenados, que, por sua vez, gostam muito desta conduta. Como 

é possível perceber nas falas dos sujeitos que fizeram parte deste estudo, citadas acima, há um 

destaque positivo para o fornecimento de medicamentos. 
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Ou seja, os presos solicitam, os profissionais indicam, e assim vai ocorrendo um 

alargamento do movimento de medicalização da vida, comum em toda a sociedade. Mas que 

no sistema penitenciário é bastante acentuado. Talvez o uso da medicação seja uma forma de 

mascarar o cuidado efetivo da saúde, assim como as necessidades reais dos presos. 

(FREITAS, 2013) 

Por outra via, a fala a seguir denuncia uma pontinha do preconceito sentido, pelas 

mulheres nos atendimentos a saúde.  

“- A saúde aqui é boa, só que o médico não examina a gente, nem olha pra cara da 

gente, e seguido eu tenho tontura e quando vou ali ele diz que não tenho nada, não tenho 

nada. Nem me examina ele me examina. Eu não tenho nada, só essas tonturas e eles me dão 

um remedinho amarelo pra me acalma que eu não sei o nome. Mas eu não tomo remédio 

para dormir” (Arara). 

Como são os tratamentos de saúde aqui? “São bons, logo que eu vim não era, porque eu 

tinha pedra nos rins e já tinha tirado minha vesícula, eu ia ao médico e voltava, morria de 

dor, e às vezes não me levavam no medico só me davam um paracetamol, e foi que eu já tava 

duas semanas com dor, não comia nada, amarelada, minha barriga tava toda infeccionada 

por dentro ai me levaram para o hospital e já fizeram cirurgia.” 

Como tu cuidas da saúde aqui? “- No caso se eu sinto dor vou à enfermaria, e eles me 

dão remédio.” 

Tu tem dor? “- Tenho por baixo. Tomo paracetamol que não adianta de nada. Porque 

se depender daqui eu morro aqui. É complicado.” (Canário Belga) 

Estas falas são bastante emblemáticas e reforçam o encontro das presas com o uso de 

medicamentos, assim como indica que inicialmente elas resistem ao uso de psicotrópicos, 

alem de indicar um descontentamento com a forma que são atendidas.  

As manifestações que seguem, descrevem uma série de agravos de saúde destas 

mulheres, alguns deles adquiridos antes de serem privadas de liberdade, outros que surgiram 

no cárcere, e ainda os que se acentuaram devido esta condição de privação.  

 “- É que eu já vim desde a rua com minha saúde prejudicada e aqui fica pior porque a 

gente fica nervosa tem os problemas na rua que ai prejudica mais por causa dos nervos, 

problema no estomago, ulcera nervosa por causa disso problema e pressão. Não tem como se 

controlar, lá fora não me tratava pra pressão, comecei aqui dentro.  Não nem la na rua fazia 

pré câncer e das mamas eu faço, mas acredito que não tenho nada porque dei de mama muito 

tempo, e diz que isso evita. Não fico menstruada porque me deu hemorragia e fiquei 
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internada, depois disso nunca mais fiquei. Não tenho vontade de fazer nenhum exame nem 

pré câncer, nem aqui no presídio”. (Beija-flor) 

Machado e Guimarães (2014) pontuam que aspectos relacionados a dignidade humana 

devem ser problematizados, quando se trata de pensar a respeito da saúde das pessoas 

privadas de liberdade. Pois se o sistema prisional brasileiro tem o objetivo de ressocializar o 

cidadão, a manutenção da saúde, assim como a educação para mesma deveriam ser pautadas 

em destaque nestes locais. E o incentivo a adoção de práticas de cuidados a saúde e prevenção 

de agravos devem ser estimulados. No excerto acima, e nos que serão citados a seguir estão 

descritas as práticas destas mulheres no que se refere a adoção (ou não) de cuidados com sua 

saúde.  

E como tu te cuidas? “- Eu cuido muito da minha saúde, minha alimentação, seguido eu 

to pedindo exame pras guria (risos) pelo histórico de câncer na família, então seguido to 

pedindo pra elas marcarem eco pra mim, cuido minha alimentação e minha higiene. Quem 

tem condições de comprar, produtos de higiene, quem não tem as gurias dão, as assistentes 

sociais dão essas coisas a família traz ou agente compra na cantina todos os produtos”. 

(Bem-te-vi) 

“- Não sou fumante mais vivo com um monte delas, é complicado (risos) e droga nunca 

usei e tenho certeza que nunca vou usar, cuido da alimentação também. Pedi um checkup 

também, e cuido muito minha alimentação, muito água, desde quando engravidei tomo muito 

água. Aqui sempre compro minha água mineral porque sou muito chata pra essas coisas. O 

que eu posso me cuidar eu me cuido bastante”. 

“- Uso anticoncepcional via oral ciclo 21, não tenho reação. Só dor de cabeça quando 

fico nervosa, e numa cela com muita mulher isso acontece, muitas trazem os problemas da 

rua e ficam de picuinha que não é nada contigo, mas daí tu te estressa ai tenho problema de 

me ataca o fígado, fica ruim e dor de cabeça dos nervos, mas se não é isso não tem nada”. 

Como fazem com absorvente aqui? “- Ultimamente ta difícil na casa eles não tão 

fornecendo ai agente compra com nosso dinheiro, no começo ate que tinha mais agora não. É 

complicado, como na medicação eu disse que ás vezes não tem, isso também”. 

E quem não tem dinheiro pra comprar, como faz? “- A gente se ajuda. E ai eu penso 

assim, se eu tenho dinheiro pra usar porcaria eu tenho pra comprar absorvente né? Então 

tem muitos casos assim, umas que não da pra aguenta. Ficam enchendo o saco na portinhola, 

pras enfermeiras, pros guardas, dizem que não tem dinheiro pra compra absorvente, mas pra 

porcaria tem dinheiro, então, tem o outro lado da história”. 
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 E o fato de ser mulher é muito difícil? “- Acho que sim, aqui na cela, muita mulher, 

isso é complicado, tu tem que saber lidar muito bem assim e tu aprende muito aqui também. 

Aprende a conviver, pois é bem complicado assim, uma tem um gênio outra tem outro e ai é 

bem complicado. Assim ó, levantam de mau humor, ai descontam em todo mundo, ai tem que 

ter uma paciência que não é tua pra não sair brigando”.  

Vocês menstruam no mesmo período mais ou menos? “- Até que é bem parelho tem 

umas quatro ou cinco que é uma atrás da outra, mas as vezes n tem nem haver com TPM, é 

que as vezes eles tem problema na rua e trazem aqui pra dentro NE. A visita vem e fala que 

aconteceu assim e assim, ai já entra e fica com aquela coisa dentro da cela. Agente que não 

tem nada haver ai fica aquela coisa. E tem o caso de quando é uma família que nem tem na 

sela a mãe e as filha uma família, ai às vezes pesa na gente por que são discussõezinhas que 

incomodam”. (Canarinho) 

O relato extenso de Canarinho explicita, além dos cuidados com a saúde, aspectos 

relacionados à saúde mental, que sofre a interferência da conivência na cela, acarretando 

problemas e uma série de necessidades que vão desde o compartilhamento de produtos de 

higiene, até a compreensão das fases de vida que cada uma apresenta. Ou seja, estar em TPM, 

interfere nas relações destas mulheres que convivem de uma forma muito próxima. Nesse 

sentido, necessitam desenvolver mecanismos de compreensão umas das outras, o que nem 

sempre acontece.  

No Brasil, a saúde mental, assim como a conivência entre os presos é um tema bastante 

debatido. Os dados destes estudos indicam que as alterações de humor, a perda da alegria, 

assim como a carência de utensílios interferem diretamente na conivência dos detentos. Sendo 

um dos fatores que contribuem na fragilização da saúde das detentas. Conduzindo as mulheres 

para o agravo de patologias crônicas, aumento do uso de medicamentos, ou de drogas, e 

dificuldades de ressocialização e aproximação com a família. Gerando assim um círculo 

vicioso, ou seja, dificuldades de conivência na cela, agravos nas condições de saúde, 

fragilidade afetivas gerando transtornos psíquicos que afastam as mulheres de suas famílias 

(CONSTANTINO; ASSIS; PINTO, 2016).  

Como são os tratamentos de saúde aqui? “- São bons, logo que eu vim não era, porque 

eu tinha pedra nos rins e já tinha tirado minha vesícula, eu ia ao medico e voltava, morria de 

dor, e às vezes não me levavam no medico só me davam um paracetamol, e foi que eu já tava 

duas semanas com dor, não comia nada, amarelada, minha barriga tava toda infeccionada 

por dentro ai me levaram para o hospital e já fizeram cirurgia”. 
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Como tu cuidas da saúde aqui? “- No caso se eu sinto dor vou à enfermaria, e eles me 

dão remédio”. 

Tu tem dor? “- Tenho por baixo. Tomo paracetamol que não adianta de nada. Porque 

se depender daqui eu morro aqui. É complicado”. (Canário Belga) 

 

Por fim, evidenciou-se que existem políticas públicas nacionais direcionadas às 

mulheres presas, que ao serem executadas são falhas dentro do sistema carcerário. O acesso às 

ações de prevenção e promoção á saúde voltadas às mulheres privadas de liberdade ainda é 

insuficiente e não atende à legislação na área. Tal realidade coloca mulheres do sistema 

carcerário em condições de vulnerabilidade às doenças e a múltiplos agravos à saúde, isso 

impõe a necessidade de reflexão sobre a assistência realizada neste local. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escrita das considerações finais de um estudo remete a necessidade de salientar os 

achados mais importantes, assim como se os objetivos propostos inicialmente foram 

alcançados. Tais exercícios possibilitam avaliar se a realização da pesquisa atingiu seu 

propósito real de produzir, ampliar, colocar em dúvida pensamentos, convicções e 

aprendizados.  

A pesquisadora destaca os aprendizados e questionamentos suscitados por esta 

experiência de pesquisa. Ao longo dos dias que foram realizadas as entrevistas, geralmente 

nas segundas - feiras, a ansiedade em ir a um local tão único e que aflora diversas sensações e 

emoções a quem mergulha nesse cenário, se tornava algo inusitado. Cabe dizer com 

convicção que essa experiência  proporcionou não só conhecimento, mas como também, um 

maior entendimento do ser humano, permitindo conhecer e pensar sobre saúde, livre de 

qualquer julgamento, qualquer estigma que a sociedade impõe para essa população reclusa de 

liberdade.  

A liberdade, é a maior riqueza do ser humano, e por mais que esses seres humanos 

tenham rompido com o contrato social, e infringindo regras, estar sem a liberdade, gerando 

um afastamento da famílias e filhos, isso se faz a maior pena que o indivíduo paga estando 

naquele lugar. Principalmente quando se trata de mulheres mãe. As condições de vida neste 

lugar tornam difíceis à regeneração do indivíduo. A falta de oportunidades ao sair do cárcere, 

e o fazer saúde dentro deste lugar é o que mais me preocupou durante minha estada ali.  

Sem dúvida, mesmo não sendo mãe, meu sentimento ao ver o sofrimento das mulheres 

por não verem seus filhos, não saberem notícias, preocuparem-se se estão passando 

necessidade, de sentirem vergonha deles em relação ao lugar que se encontram, foi algo muito 

mobilizador. E penso que quem atua na saúde neste lugar, deve no cotidiano estar exposto a 

este tipo de sentimento, que é bastante dúbio. Pois as mulheres cometeram um crime, mas 

como disse uma delas como “mãe eu sempre fiz tudo pelos meus filhos”, ou seja, como mãe 

elas no seu entendimento não erram. E esse é um dos aspectos da saúde mental a ser cuidado 

neste espaço. 

No que tange aos objetivos propostos inicialmente que foram identificar as práticas de 

prevenção à saúde aderidas pelas mulheres do sistema prisional e de que forma isso ocorre. 

Foi possível analisar que muitas delas não adotam hábitos de prevenção e cuidados com a 

saúde, sendo que parece nas suas falas que este é um aspecto menos importante da vida delas. 

E o fato de sentir alguma dor, que muitas vezes é manifestada corporalmente, mas com 
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finalidade psicologia, conduz a medicalização, aspecto bastante preocupante dentro da 

unidade carcerária. 

Problematizar aspectos relacionados à gestação e maternidade e as relações maternas 

destas mulheres foi um tema desafiador quando vinham as respostas. A gestação e 

maternidade, bem como, as relações afetivas com seus filhos é um tema que impacta. Com 

isso, foi possível analisar o sentimento daquelas mulheres, marcados pela saudade e a 

incerteza. E poder concluir que o tema “filhos” gera grande impacto emocional entre elas. 

Conforme as histórias contadas em relações aos partos e tipos de partos que foram 

vivenciadas por elas, nenhum foi na detenção, mas ao analisar as falas percebe-se que a 

adesão ao pré-natal é positiva, e o índice de cesariana é muito elevado entre este grupo, assim 

como em todo o País. 

Ao analisar os aspectos relacionados à compreensão que estas mulheres têm da sua 

saúde X privação de liberdade, foi possível concluir que a grande maioria delas tem uma boa 

compreensão da sua própria saúde, nos casos de adoecimento e qualidade do serviço de saúde 

no cárcere. Pois elas relatam seus problemas de saúde de forma bastante detalhadas, e também 

pontuam os exames que deveriam fazer e não fazem. Assim como avaliam com coerência o 

serviço que é oferecido neste local. Ou seja, elas têm informações sobre condutas para 

prevenção, e tem noção que deveriam adota-las, porem indicam que estando neste lugar isto 

não é importante. Ou seja, a privação de liberdade influência nas suas posturas diante da 

saúde.  

A partir destas considerações é possível citar como indicativos do estudo para a 

enfermagem que fazer saúde nesse lugar exige esforços, e a equipe multiprofissional deve 

estar coesa, adotar os objetivos de atenção à saúde preconizados na Política Nacional de 

Saúde no Sistema Penitenciário, garantindo assim o atendimento das necessidades, destes 

sujeitos, que mesmo cumprindo pena por terem infligido a lei, não devem ser penalizadas com 

uma assistência à saúde deficitária. Talvez assisti-las de forma qualificada seja uma das 

formas de reintegra-las a sociedade.   

Familiarizar-se com este cenário parece ser o principal aspecto que torna as ações mais 

efetivas. Ou seja, se adaptar ao árido ambiente, e poder problematizar a saúde, com o intuito 

de prevenir e minimizar a medicalização, seja uma forma de amenizar preconceitos e 

julgamentos, as vezes tão presentes em nossas práticas.  
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“Por trás das grades”: Saúde da Mulher no Sistema Carcerário 

 

A saúde da mulher no sistema prisional é um tema pouco discutido nos locais que 

tratam se saúde, com isso, este trabalho tem o objetivo de Conhecer o cenário de cuidado á 

saúde das mulheres no sistema prisional de Santa Cruz do Sul, além de identificar as práticas 

de prevenção á saúde que são aderidas pelas mulheres do sistema prisional e como ocorrem, 

problematizando os aspectos que são relacionados à gestação e maternidade e como elas veem 

a saúde relacionada com a privação de liberdade. 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que autorizo a 

minha participação neste projeto de pesquisa, pois fui informado, de forma clara e detalhado, 

livre de qualquer forma de constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa, dos 

procedimentos que serei submetido, dos riscos, desconfortos e benefícios, assim como das 

alternativas às quais poderia ser submetido, todos acima listados. Ademais, declaro que, 

quando for o caso, autorizo a utilização de minha imagem e voz de forma gratuita pelo 

pesquisador, em quaisquer meios de comunicação, para fins de publicação e divulgação da 

pesquisa.   

Fui, igualmente, informado:  

 Da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa;  

 Da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de 

participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuação de meu cuidado e tratamento; 

  Da garantia de que não serei identificado quando da divulgação dos resultados e que 

as informações obtidas serão utilizadas apenas para fins científicos vinculados ao presente 

projeto de pesquisa;  

 Do compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, 

ainda que esta possa afetar a minha vontade em continuar participando;  
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 Da disponibilidade de tratamento médico e indenização, conforme estabelece a 

legislação, caso existam danos a minha saúde, diretamente causados por esta pesquisa; 

  De que se existirem gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da 

pesquisa. 

 O Pesquisador Responsável por este Projeto de Pesquisa é Profª Enfª Drª. Vera Elenei 

da Costa Somavilla. (Fone 051 8126-4053 e 051 3717-7428).  

O presente documento foi assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o 

voluntário da pesquisa ou seu representante legal e outra com o pesquisador responsável. 

 O Comitê de Ética em Pesquisa responsável pela apreciação do projeto pode ser 

consultado, para fins de esclarecimento, através do telefone: 051 3717 7680.  

 

Data __ / __ / ____ 

 

______________________________                  ________________________________                                                                          

Nome e assinatura do Voluntário                     Nome e assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada 

 

PERFIL DAS ENTREVISTADAS: 

 

Codinome: _______________________       

Idade: (  ) Menos de 20 anos (   ) 20 a 30 anos (  ) 31 a 40 anos (   ) Mais de 41 anos  

Estado civil: (  ) Solteira (   ) Casada (   ) Separada (   ) Viúva (   ) União estável 

Raça/etnia: (  ) Branca (   ) Negra (   ) Parda (   ) Indígena (    )  

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental Incompleto (  ) Ensino Fundamental Completo (   ) 

Ensino Médio Incompleto (   ) Ensino Médio Completo (   ) Superior Incompleto (    ) 

Superior Completo (    ) Pós-Graduação  

 

PERGUNTAS ABERTAS: 

 

1) Relate como você percebe a saúde no sistema prisional. 

2) Quais são os atendimentos relacionados a saúde que você recebe, ou recebeu durante 

a detenção? 

3) Como você se cuida em relação a sua saúde? 

4) Você usa algum método contraceptivo? Qual, e ele foi prescrito por quem? 

5) Você faz exames preventivo? (citopalógico, mama, outros)  

6) Tem filhos? Quantos? 

7) As gestações ocorreram durante o cárcere?  

8) Você fez pré-natal? E como foi 

9) Como foram seus partos? Foi durante o período de detenção?  

10) Como é sua relação com seus filhos? 
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APÊNDICE B – Termo de Aceite 

 

 

Santa Cruz do Sul, _____ de _________ de 201__. 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNISC) 

 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os devidos fins conhecer o protocolo de pesquisa intitulado: “POR 

TRÁS DAS GRADES: SAÚDE DA MULHER NO SISTEMA CARCERÁRIO”, 

desenvolvido pela acadêmica Daniela dos Santos do Curso de Enfermagem, da Universidade 

de Santa Cruz do Sul - UNISC, sob a orientação da Prof.ª Enfª. Dra. Vera Elenei da Costa 

Somavilla bem como os objetivos e a metodologia de pesquisa e autorizamos o 

desenvolvimento na unidade prisional do município de Santa Cruz do Sul.  

Serão sujeitos do estudo mulheres do sistema carcerário, nas distintas faixas etárias que 

aceitem participar voluntariamente do estudo, e assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Cabe dizer que os sujeitos serão pré-selecionados pela administração do presídio 

de acordo com as possibilidades da mulher permanecer fora da cela por um determinado 

período de tempo. Sendo este o critério de inclusão e exclusão. 

Informamos concordar com o parecer ético que será emitido pelo CEP/UNISC, 

conhecer e cumprir com a Resolução do CNS 466/12 e demais Resoluções Éticas Brasileiras. 

Esta instituição está ciente das suas corresponsabilidades como instituição co-participante do 

presente projeto de pesquisa e no seu compromisso do resguardo da segurança e bem estar dos 

sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária. 

Atenciosamente, 

 

 

                                                          _____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 

 

 


