
Webinário

Webinário

Profª Denise Santana 

Profª Tânia Bispo

COVID-19 E A POPULAÇÃO NEGRA: privados de liberdade



Webinário

 Enfermeira. Doutora em Enfermagem (PGENF/UFBA),
Estágio Doutoral na UTAD Vila Real-Portugal, Mestre em
Enfermagem (PGENF/UFBA), Especialista em
Enfermagem Neonatal (UNEB).

 Professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

 Pesquisadora na área de Saúde da Criança, com ênfase
nos estudos sobre Vulnerabilidade Infantil.

 Vice-Líder do Grupo de Pesquisa NUPEIS/UNEB.

DENISE SANTANA SILVA DOS SANTOS



Webinário
COVID-19 E A POPULAÇÃO NEGRA: Privados de Liberdade

Promover discussões sobre a situação de vulnerabilidade vivenciada pela população negras em privação de liberdade no

contexto da pandemia do COVID-19.

Fomentar maior discussão sobre os cuidados prestados à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, lembrando

que essa clientela também faz parte do SUS.

Relatar as atividades de pesquisa-ensino e extensão no Conjunto Penal Feminino de Salvador durante a Pandemia do

COVID-19.



Webinário PANDEMIA DO COVID-19

No final de 2019, um novo Coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2. Este Novo Coronavírus

produz a doença classificada como COVID-19, sendo agente causador de uma série de casos de

pneumonia na cidade de Wuhan (China).



Webinário ONDE TUDO COMEÇOU?

SURTO DE PNEUMONIA - DEZ 2019

31 Dez 2019 - OMS EMITE ALERTA SOBRE 

CASOS
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A partir deste ponto, ocorreram notificações de casos de infecções por SARS-Cov-2 desenfreadamente em

diversos países, trazendo grandes desafios para o campo científico, pois até então era uma doença

desconhecida em fatores como etiologia, formas de transmissão, sintomatologia, tratamento e prevenção.

No início de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma pandemia causada

pela COVID-19, trazendo repercussões e especificidades tanto no âmbito biológico quanto no social, trazendo

à tona a invisibilidade de políticas públicas efetivas no que tange a saúde pública (1,2,3).

PANDEMIA DO COVID-19
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Segundo o Ministério da Saúde (2020), no Brasil, o primeiro caso de coronavírus foi notificado no final de

fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo.

Inicialmente as autoridades de saúde alertaram que a infecção respiratória aguda causada pelo vírus tinha sua

taxa de letalidade concentrada em pessoas denominadas do “grupo de risco” (idosos, diabéticos,

hipertensos, portadores de doenças autoimunes, asmáticos, obesos e pacientes renais crônicos).

O avanço da pandemia do novo coronavírus se deu forma desenfreada ameaçando colapsar os sistemas de

saúde pelo mundo, como também, se tornando um grande potencial de contaminação para populações

em situação de vulnerabilidade como os povos indígenas, a população em situação dede rua,

refugiados e a população carcerária(4).

PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL
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PANDEMIA DO COVID-19 NO SISTEMA 
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Nesse contexto, o conhecido histórico de superlotação das unidades prisionais brasileiras,

as limitações de acesso a ações e serviços de saúde, e a precariedade da estrutura física

dessas unidades merecem atenção especial.

Soares Filho e Bueno(2) destacam que no sistema penitenciário brasileiro as más condições de

higiene, má-alimentação, sedentarismo e as celas úmidas e escuras são fatores que favorecem a

proliferação de epidemias e o desenvolvimento de psicopatologias.

PANDEMIA DO COVID-19 NO SISTEMA 

PRISIONAL



Webinário

Ademais, destaca-se a elevada prevalência de doenças como tuberculose, pneumonia, diabetes, hipertensão, câncer, HIV/AIDS,

além da presença de idosos e gestantes e lactentes dentre as PPL, condições que colocam estas pessoas no grupo de maior

risco para desenvolver sintomas graves da Covid-19(3,4).

A Lei de Execução Penal (LEP) e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema

Prisional (PNAISP) estabelecem a oferta de atendimento de caráter preventivo e curativo às PPL, bem como ações de promoção,

proteção e recuperação da saúde.

Em concordância, manual elaborado pelos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública(1) recomenda que a oferta de

ações de saúde intramuros se mantenha neste período, acrescidas da observação de sintomas respiratórios e adoção de

isolamento de casos suspeitos.

Entretanto, a permanência de condições insalubres, relações de violência, condições precárias de trabalho para as equipes de saúde

prisional e a lógica punitiva do encarceramento destacam-se como fatores que dificultam a efetivação do direito à saúde para as

PPL(5).

PANDEMIA DO COVID-19 NO SISTEMA 

PRISIONAL
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No entanto, sabe-se que o vírus tem ALTA TRANSMISSIBILIDADE e provoca uma síndrome

respiratória aguda que varia de casos leves – cerca de 80% – a casos muito graves com

insuficiência respiratória –entre 5% e 10% dos casos.

Sua LETALIDADE varia, principalmente, conforme a FAIXA ETÁRIA e condições clínicas

associadas.

PANDEMIA DO COVID-19 NO SISTEMA 

PRISIONAL



Webinário PERÍODO DE INCUBAÇÃO

Em média, o período de incubação é estimado em de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 

dias. 
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FORMAS DE TRANSMISSÃO DO SARS-COV-2

A via de transmissão pessoa a pessoa do 

SARS-CoV-2 ocorre por meio de:

Gotículas respiratórias 

Contato direto ou indireto com pessoas, objetos 

ou superfícies contaminadas

Viruses 2019, 11, 940; doi:10.3390/v11100940  Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations, Scientific brief WHO 2020
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A velocidade de propagação da pandemia provocada pelo Sars-CoV-2 (COVID-19), tornou

necessária a adoção de medidas de controle sanitário, restrição da circulação de pessoas

nos diversos ambientes e adoção de medidas de distanciamento social para conter a

disseminação do vírus, a fim de reduzir os impactos no Sistema de Saúde e na mortalidade da

população.
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Dentre as orientações preconizadas pelo

Ministério da Saúde do Brasil para a

contenção do vírus, há a recomendação de

higienizar frequentemente as mãos e

punhos, usar máscaras no ambiente

extradomiciliar, adotar a etiqueta

respiratória, manter o distanciamento de

aproximadamente dois metros de qualquer

pessoa com sintomas respiratórios, evitando

o contato íntimo; higienizar objetos e

superfícies, além de manter o ambiente

limpo e bem ventilado(1)
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AÇÕES PARA CONTROLE DA PANDEMIA NO SISTEMA 

PRISIONAL

As recomendações têm como finalidades :
I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade,
dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que
integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo.

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de
medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias,
prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na
realização de atos processuais;

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se
os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.



Webinário Conselho Nacional de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

GRUPOS DE RISCO DEVEM SER TRANSFERIDOS PARA REGIME DOMICILIAR

(BRASIL, 2020)
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PRISÃO DOMICILIAR

AÇÕES PARA CONTROLE DA PANDEMIA NO SISTEMA 

PRISIONAL
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No contexto de emergência de saúde pública e a necessidade da adoção de medidas preventivas a

propagação da COVID-19 no sistema prisional, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas

atribuições legais, lançou a Recomendação n°62, de 17 de Março de 2020, a medida tem como finalidade

diminuir a superlotação e disseminação do vírus, sendo necessária a reavaliação de medidas socioeducativas,

para substituição por medida semiaberto, suspensão ou remissão, incluindo adolescentes gestantes, lactantes,

mães ou responsáveis por criança de até 12 anos(14).

Em paralelo as medidas adotadas, na Portaria n°224/2020, o Ministério da Justiça torna público a ampliação

da política de monitorização eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar(15).

AÇÕES PARA CONTROLE DA PANDEMIA NO SISTEMA 

PRISIONAL
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Com a pandemia, houve mudanças na rotina dos presídios brasileiros, no qual o Governo do Estado

através da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) utilizou como medida preventiva da

disseminação do vírus a suspensão de visita dos familiares e atividades realizadas por

universidades, organizações não governamentais, e instituições religiosas.

AÇÕES PARA CONTROLE DA PANDEMIA NO SISTEMA 

PRISIONAL
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PANORAMA GERAL COVID-19

DADOS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO
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PANORAMA COVID-19 

(SISTEMA PRISIONAL MUNDIAL 29/10/2020)

http://covid.saude.gov.br/

Fonte: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9

http://covid.saude.gov.br/
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Fonte: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9

PANORAMA COVID-19 

(SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 29/10/2020)
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PANORAMA COVID-19 

(SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO  29/10/2020)

Fonte: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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http://covid.saude.gov.br/

PANORAMA COVID-19 

(SISTEMA PRISIONAL DO NORDESTE 29/10/2020)

Fonte: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9

http://covid.saude.gov.br/
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http://covid.saude.gov.br/

PANORAMA COVID-19 

(SISTEMA PRISIONAL DA REGIÃO NORDESTE 29/10/2020)

http://covid.saude.gov.br/


Webinário

http://covid.saude.gov.br/

PANORAMA COVID-19 

(SISTEMA PRISIONAL DA BAHIA 29/10/2020)

Fonte: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9

http://covid.saude.gov.br/
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http://covid.saude.gov.br/

PANORAMA COVID-19 

(SISTEMA PRISIONAL DA BAHIA 29/10/2020)

http://covid.saude.gov.br/
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As pessoas em situação de vulnerabilidade, em questão a população privada de liberdade, somada ao

aumento da população carcerária e às precárias condições estruturais, resulta em um cenário propício

para proliferação de diversas doenças(7).

VULNERABILIDADE DA MULHER NEGRA EM PRIVAÇÃO 

DE LIBERDADE NO CONTEXTO DA COVID-19
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VULNERABILIDADE DA MULHER NEGRA EM PRIVAÇÃO 

DE LIBERDADE NO CONTEXTO DA COVID-19

O Brasil possui a 3ª maior população aprisionada do mundo.

(INFOPEN, 2017)
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Webinário PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE POR NATUREZA DA 
PRISÃO E TIPO DE REGIME

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016
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RAÇA, COR OU ETNIA DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE E DA 

POPULAÇÃO TOTAL

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016



Webinário ESCOLARIDADE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE 
NO BRASIL

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016



Webinário ESTADO CIVIL DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO 
BRASIL

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016



Webinário NÚMERO DE FILHOS DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO BRASIL

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016. 



Webinário CARACTERÍSTICAS DA MULHER NO SISTEMA 
PRISIONAL

(BRASIL, 2017; VENTURA, SIMAS, LAROUZÉ,  2016; AMARAL, BISPO, 2016;  SUTHERLAND , 2013) 



Webinário POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE É VULNERÁVEL AO COVID-19

(AYRES, 2006)
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DESDOBRAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19 

NO CONTEXTO DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO

(KISSLER  et al, 2020; BROOKS , 2020; WHO, 2020)
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Nesse sentido, estudos apontam para a intensidade dos contextos de vulnerabilidade vivenciados

por mulheres privadas de liberdade que propiciam um aumento no risco de infecção (COVID-19),

tais como:

-condições insalubres do cárcere;

-associadas às superlotações das celas;

-pouca ventilação;

-higiene e alimentação inadequada;

-falta de área de lazer e estrutura física;

-acesso restrito a serviços de saúde(9).

DESDOBRAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19 
NO CONTEXTO DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO
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COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA 

PANDEMIA SOBRE A SAÚDE MENTAL DE 

MULHERES PRIVADAS DE



WebinárioTânia Christiane Ferreira Bispo

▪ Enfermeira, Pós Doutora em Saúde Coletiva
(ISC/UFBA/ Universidad de Lanus/ Buenos Aires/
Argentina.

▪ Doutorado em Saúde Pública ISC/UFBA.

▪ Pesquisadora na área de vulnerabilidade e saúde,
com ênfase em estudos de mulheres em situação de
prisão.

▪ Líder do Grupo de Pesquisa NUPEIS/ UNEB
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Em maio de 2020, A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que a pandemia da

Covid-19 tem gerado grandes impactos na saúde mental dos diversos extratos sociais.

Desvela, com isto, a necessidade de integrar o apoio à saúde mental como componente nas

respostas de enfrentamento nacionais à pandemia, considerando que sem saúde mental,

não há saúde(12).

Haja vista a urgência das medidas de contenção da pandemia e a mudança nos fluxos

operacionais das instituições penitenciárias, este estudo se propõe a investigar o autorrelato

de sinais de sofrimento mental relacionados ao período pandêmico entre mulheres

encarceradas em um centro prisional de Salvador, Bahia.

COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A 

SAÚDE MENTAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE
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Na prisão, as condições de confinamento são determinantes para o processo saúde-doença. Para além

da saúde física, é preciso um olhar holístico com as mulheres em privação de liberdade.

Os transtornos mentais, juntamente com as doenças infectocontagiosas, estão entre os problemas de saúde

que mais acometem os indivíduos privados de liberdade.

Neste sentido, considerando o cenário de negligência do Sistema Prisional e as consequências à saúde, em

especial à saúde mental, fica bastante evidente a relação entre este contexto e a incidência de transtorno

mental; conforme apresentam algumas pesquisas

COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A 

SAÚDE MENTAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE
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Do ponto de vista da saúde mental, uma epidemia de grande magnitude implica em

uma perturbação psicossocial que pode ultrapassar a capacidade de enfrentamento da

população afetada(19).

Pode-se considerar, inclusive, que toda a população sofre tensões e angústias em maior

ou menor grau. Essencialmente, estima-se um aumento da incidência de transtornos

psíquicos (entre um terço e metade da população exposta pode vir a sofrer alguma

manifestação psicopatológica, de acordo com a magnitude do evento e o grau de

vulnerabilidade)(20).

COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A 

SAÚDE MENTAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, de caráter exploratório, com abordagem quantitativa,

realizado em um Conjunto Penal Feminino localizado no Município de Salvador-BA, no

período de abril a maio de 2020.

As mulheres elegíveis para participar foram todas aquelas em situação de privação de

liberdade, residentes do local do estudo, e presentes no período de coleta dos dados.

Foram excluídas do estudo aquelas mulheres que gozaram da progressão de regime

durante o período de realização da pesquisa.

COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A 

SAÚDE MENTAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE
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Os dados coletados foram submetidos à análise descritiva, sendo organizados e

processados no software Epi Info Windows versão (Centers for Disease Control and

Prevention – CDC). Os dados serão apresentados como frequências absolutas e

relativas em tabelas, figura e gráfico.

Este estudo faz parte de um projeto denominado “O encarceramento e a saúde mental

de mulheres em um presídio na cidade de Salvador - BA”, aprovado pelo Comitê de

Ética em Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia sob CAAE de número

14821019.5.0000.0057.

COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A 

SAÚDE MENTAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE
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RESULTADOS

Participaram deste estudo 41 mulheres, com idade variando entre 20 e 57 anos, predominantemente solteiras

(82,9%), majoritariamente negras (pretas e pardas, 78,1%), de baixa escolaridade, com tempo de reclusão

variando entre 15 dias e 5 anos e 10 meses. 78,1% destas mulheres possuem um ou mais filhos, ao passo que

21,9% não têm filhos. A caracterização das participantes se encontra na tabela 1.

COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A 

SAÚDE MENTAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra de mulheres privadas de 

liberdade no Conjunto Penal Feminino de Salvador, 2020. (N=41)

Idade n %

20 - 29 anos 24 58.5%

30 - 49 anos 12 29.3%

≥ 50 anos 3 7.3%

Ignorado 2 4.9%

Estado civil

Solteira 34 82.9%

Casada 2 4.9%

Viúva 2 4.9%

União estável 3 7.3%

Fonte: Dados do estudo, 2020.

COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A 

SAÚDE MENTAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra de mulheres privadas de 

liberdade no Conjunto Penal Feminino de Salvador, 2020. (N=41)

Raça/cor

Branca 8 19.5%

Indígena 1 2.4%

Parda 18 43.9%

Preta 14 34.2%

Escolaridade

Analfabeta 1 2.4%

Fund. incompleto 16 39%

Fund. completo 8 19.5%

Médio incompleto 2 4.9%

Médio completo 10 24.4%

Superior incompleto 2 4.9%

Ignorado 2 4.9%
Fonte: Dados do estudo, 2020.

COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A 

SAÚDE MENTAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra de mulheres privadas de 

liberdade no Conjunto Penal Feminino de Salvador, 2020. (N=41)

Tempo de reclusão

≤ 30 dias 2 4.9%

> 1 mês ≤ 1 ano 22 53.7%

> 1 ano ≤ 3 anos 10 24.4%

> 3 anos 4 9.7%

Ignorado 3 7.3%

Filhos

0 9 21.9%

1 até 2 filhos 21 51.2%

> 2 filhos 11 26.9%

Fonte: Dados do estudo, 2020.

COVID-19 NAS PRISÕES: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A 

SAÚDE MENTAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE
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Figura 1 - Avaliação da restrição da circulação de pessoas no Conjunto 

Penal Feminino de Salvador durante o período de distanciamento social.

Fonte: Dados do estudo, 2020.
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Figura 1 - Avaliação da restrição da circulação de pessoas no Conjunto Penal Feminino de 

Salvador durante o período de distanciamento social.

Tabela 2: Frequência de autorrelato de sintomas ansiosos decorrentes do distanciamento social na 

amostra de mulheres privadas de liberdade no Conjunto Penal Feminino de Salvador, 2020. (N=41)

Alterações sensoriais, motoras e do equilíbrio fr(1) fr %(2)

dormência ou formigamento 15/41 36.6%

sensação de calor 4/41 9.8%

tremores nas pernas 3/41 7.3%

perda do equilíbrio 7/41 17.1%

tremores nas mãos 6/41 14.6%

sensação de desmaio 5/41 12.2%

suor (não devido ao calor) 5/41 12.2%

Fonte: Dados do estudo, 2020.
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Figura 1 - Avaliação da restrição da circulação de pessoas no Conjunto Penal Feminino de 

Salvador durante o período de distanciamento social.

Tabela 2: Frequência de autorrelato de sintomas ansiosos decorrentes do distanciamento social na 

amostra de mulheres privadas de liberdade no Conjunto Penal Feminino de Salvador, 2020. (N=41)

Alterações do humor e comportamento

medo de que aconteça o pior 33/41 83.5%

aterrorizado 13/41 33.7%

nervoso 22/41 52.7%

medo de perder o controle 16/41 46.3%

medo de morrer 12/41 29.3%

preocupação com problemas físicos 12/41 29.3%

tristeza além do que sentia antes da quarentena 32/41 78%

desânimo para realizar atividades cotidianas 22/41 53.7%

choro além do que chorava antes da quarentena 27/41 65.8%

diminuição do prazer em relação à vida 11/41 28.8%

perda do otimismo em relação ao futuro 13/41 31.7%

aumento da irritabilidade 18/41 43.9%

sente mais dificuldade em tomar decisões ou começar alguma atividade 

agora do que antes da quarentena
10/41 24.4%

perdeu o interesse em estar com as pessoas 6/41 14.6%

sente-se menos otimista em relação ao futuro 13/41 31.7%
Fonte: Dados do estudo, 2020.
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Figura 1 - Avaliação da restrição da circulação de pessoas no Conjunto Penal Feminino de 

Salvador durante o período de distanciamento social.

Tabela 2: Frequência de autorrelato de sintomas ansiosos decorrentes do distanciamento 

social na amostra de mulheres privadas de liberdade no Conjunto Penal Feminino de 

Salvador, 2020. (N=41)

Alterações do sono e repouso

incapaz de relaxar 25/41 61%

cansaço e indisposição 10/41 24.4%

piora na qualidade do sono 27/41 65.8%

Alterações cardiorrespiratórias

palpitação ou aceleração do coração 15/41 36.6%

dificuldade de respirar 4/41 9.8%

sensação de sufocação 6/41 14.6%

Alterações gastrointestinais

sensação de "borboletas" no estômago 4/41 9.8%

náusea/enjoo 3/41 7.3%

indigestão ou desconforto no abdômen 10/41 24.4%

alteração do apetite 16/41 39%

Não respondeu 2/41 4.9%

¹ Fr: frequência absoluta; ² Fr %: frequência relativa. 

Fonte: Dados do estudo, 2020.

Fonte: Dados do estudo, 2020.
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Gráfico 1 - Estratégias adotadas por mulheres privadas de liberdade no Conjunto Penal Feminino 

de Salvador para manter a saúde mental durante o período de isolamento social

Atividade de lazer
Atividade

laborativa
Práticas religiosas Exercício físico Dialogar Dormir Ficar sozinha Pensar na família

Não adota

estratégias

Frequência 20 16 7 5 4 2 1 1 3

Percentual 48,8% 39,0% 17,1% 12,2% 9,8% 4,9% 2,4% 2,4% 7,3%
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Fonte: Dados do estudo, 2020.
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 Os dados desta pesquisa incorporam o escopo já debatido na literatura, que reconhece a predominância de

mulheres jovens, de baixa escolaridade e mães solo em instituições prisionais, fatores que vulnerabilizam

esse estrato social à marginalização, desigualdade de oportunidades, ao envolvimento com atos infracionais

e, consequentemente, com o encarceramento.

 Percebeu-se ainda elevada prevalência de sintomas ansiosos, relacionados com a implementação de

medidas mais restritivas no ambiente prisional, em decorrência da pandemia do coronavírus. Embora estas

mulheres vivenciem no seu cotidiano experiências que comprometem a saúde mental, a presença de uma

ameaça física e invisível, além da proibição de visitas, neste momento, gera sensação ainda maior de

insegurança, ansiedade e preocupação.

 Neste campo, cabe à equipe de saúde prisional desenvolver ações educativas, protetivas, preventivas, de

vigilância e de promoção da saúde, tanto na formulação de protocolos internos para contenção da Covid-19,

quanto em atenção à saúde mental, uma vez que a pandemia evoca ações sensíveis para garantir a

segurança das mulheres privadas de liberdade.
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