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Introdução A permanência da mulher no
presidio é permeada de dificuldades. Logo, para a
mulher gestante ou puérpera, as dificuldades
dobram devido às preocupações com o filho e as
inseguranças do futuro. É um momento repleto de
sentimentos, oscilando rapidamente da alegria
para a tristeza da separação. Objetivo: Descrever a
realidade das mulheres privadas de liberdade no
ciclo gravídico puerperal no sistema prisional
brasileiro, através da revisão integrativa. Método:
trata-se de uma revisão integrativa, com artigos
publicados nos últimos dez anos, em língua
portuguesa, disponível para acesso gratuito, nas
seguintes bases de dados: LILACS, BDEnf,
MEDLINE, IBECS e outras bases de dados.
Resultados: Foi observado que os 11 artigos
selecionados falam do déficit de assistência em
saúde da mulher no ciclo gravídico puerperal e dos
sentimentos mediante as opiniões vigentes a
permanência do filho junto a mãe no ambiente
carcerário. Revelaram-se duas categorias de
análise: Privação dos direitos humanos interligados
a assistência no pré natal e no parto e Relações
construídas entre o binômio mãe-filho: as
consequências do cárcere. Conclusão: É
necessário refletir sobre o assunto a fim de alertar
e regulamentar atitudes de âmbito nacional para a
manutenção da assistência em saúde a essas
mulheres e seus filhos, evitando possíveis danos
no desenvolvimento da criança e auxiliando na
educação em saúde materna.

Este trabalho descreve os métodos utilizados pelos
profissionais de saúde em UTIN para o desenvolvimento do
pré-termo, destacando a importância do período de
internação para a preservação do desenvolvimento em
ambiente extra útero. Métodos: Revisão integrativa de
literatura com questão norteadora “Quais os métodos
utilizados dentro da UTIN, para a preservação do
desenvolvimento mais próximo ao natural do RNPT?”. A
seleção do material foi realizada de março a maio de 2020,
com os seguintes critérios de inclusão: disponível em artigo,
espaço de tempo nos últimos 15 anos (2005 a 2019), idioma
português e inglês, texto completo na integra para freedownload. Os descritores utilizados foram combinados com
o operador booleano AND, sendo: recém-nascido prematuro;
desenvolvimento neural; cuidados de enfermagem; unidade
de terapia intensiva neonatal; premature newborn,
neurological development; neonatal intensive care unit.
Resultados e discussão: Foram encontrados 2.063 artigos,
sendo 12 selecionados para a revisão. As categorias de
análise elencadas foram: Atuação do enfermeiro nas
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tecnologias aplicadas dentro da UTIN para a promoção do
cuidado e bem estar do prematuro; Importância do vínculo
familiar para a evolução do prematuro e as adversidades
encontradas para a construção dentro da UTIN; Métodos
utilizados para identificar a dor do RNPT e seu manejo;
Influência
da
prematuridade
de
defasagem
do
desenvolvimento e a responsabilidade da equipe
multiprofissional de minimizar os danos dentro da UTIN.
Conclusão: Os métodos utilizados no cuidado extra útero do
RN internado em UTIN, são determinantes para a garantia
do desenvolvimento, segurança e sobrevivência, sendo o
enfermeiro fundamental para este cuidado.
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