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Introdução

As mulheres encarceradas merecem especial atenção, por se

constituírem em um grupo socialmente marginalizado, cuja

vulnerabilidade é ampliada com o encarceramento e agravada pelas

especificidades ligadas à maternidade e ao nascimento de seus filhos

no ambiente da prisão, inadequado para abrigar mulheres e recém-

nascidos.



CONTEXTO

Na maioria dos estados brasileiros a mulher grávida é transferida, no terceiro

trimestre de gestação, de sua prisão de origem para unidades prisionais que abriguem

mães com seus filhos, geralmente localizadas nas capitais e regiões metropolitanas.

São levadas ao hospital público para o parto e retornam a mesma unidade onde

permanecem com seus filhos por um período que varia de 6 meses a 6 anos

(maioria até 6 meses, algumas 6 - 1 ano). Depois desse período geralmente as crianças

são entregues à família da mãe e esta retorna a prisão de origem.



Características do Projeto

Saúde: condições de saúde e assistência oferecidas na gestação, parto,

nascimento, puerpério para as mulheres e até os dois anos de vida após o

nascimento para os seus filhos que vivem em prisões, incluindo uma

avaliação psicomotora;

Psico-sociais: relação das detentas e de suas crianças com suas famílias e

membros da comunidade carcerária (guardas, outras detentas,

administração penitenciária, profissionais de saúde) que constituem o

« ambiente social » das mulheres encarceradas

Jurídicos: modalidades e base legal de decisões sobre o futuro das

crianças e das mães após a saída da prisão;

Arquiteturais: adequação do ambiente carcerário para abrigar mães e

seus filhos e gerar oportunidades de desenvolvimento adequado as

crianças.



Projeto Saúde



Métodos

SAÚDE (quantitativo)

Estudo censitário, de âmbito nacional, de todas as detentas grávidas e as que

estejam com seus filhos nos presídios na data da nossa visita às Unidades

Prisionais.

Foram elegíveis todas as instituições prisionais das Capitais e Regiões

Metropolitanas das Capitais que abrigassem gestantes, puérperas e crianças.

DEMAIS COMPONENTES (qualitativo)

Em quatro estados: RS, PR, SP e MT



Logística de campo

Coleta de dados na Unidade Prisional

A equipe de campo permaneceu na instituição selecionada o tempo

necessário para completar o número de entrevistas;

As gestantes e mães que aceitaram participar assinaram o TCLE e foram

entrevistadas no horário de conveniência da instituição e da entrevistada,

utilizando-se formulários eletrônicos;

Informações dos prontuários das mães nas UP, dos cartões de pré-natal e de

vacinação das crianças foram obtidas por meio de fotografias desses

documentos, para posterior digitação dos mesmos.

Coleta de dados hospitalares

Nas maternidades onde os partos foram realizados, utilizou-se formulários

eletrônicos.





Metodologia

Para essa apresentação comparou-se os dados de duas investigações:

Nascer no Brasil: estudo nacional de base hospitalar composto por 24.000

puérperas e seus recém-nascidos, realizado no período de 2011 a 2012, com

coleta de dados em todas as Unidades da Federação, na Capital e Interior, no

Sistema Público e Privado. Para comparação com as gestantes do sistema

prisional utilizou-se a amostra de mulheres do SUS com 18 e mais anos de

idade.

Nascer nas Prisões: um censo de base institucional realizado entre 2012 e

2014 nas unidades prisionais femininas que abrigavam mães vivendo com

seus filhos, localizadas nas capitais e regiões metropolitanas de todos os

estados brasileiros e no Distrito Federal (exceto Acre e Tocantins).



A população entrevistada no estudo Nascer nas Prisões foi de 447 mulheres, 206 gestantes e

241 mães. Os estados de Tocantins e Acre não foram incluídos no projeto, pois não abrigavam

gestantes ou mães no momento da realização desse trabalho.

Resultados

		 N		 %	

Total	 441	 100	
Situação	quando	presa		

	 	Engravidou	na	prisão	 47	 10,5	

Foi	presa	grávida	e	sabia	que	estava	grávida	 362	 81,0	

Foi	presa	grávida,	mas	não	sabia	 37	 8,3	

Sem	informação	 1	 -	

Idade	gestacional	quando	presa	(	n=	399)		
	 	

Primeiro	Trimestre	 219	 57,3	

Segundo	Trimestre	 106	 27,7	

Terceiro	Trimestre	 57	 14,9	

Situação	jurídica	 	 	

Provisória	 243	 55,2	

Condenadas	 198	 44,8	

 

Histórico prisional das gestantes e mães das unidades das capitais e regiões metropolitanas 

Brasil, 2012-14.



Estudo Nascer nas Prisões                                
(n= 447)

Estudo Nascer no Brasil                                                                                  
(n= 16.917)

n % n %
Idade

18 e 19 43 9,6 2.133 12,6
20 a 24 157 35,1 5.985 35,4
25 a 29 124 27,7 4.365 25,8
30 a mais 123 27,5 3.435 27,2

Raça 
Branca 122 27,7 4.852 28,7
Parda/morena/mulata 272 61,7 10.516 62,1
Preta 47 10,7 1.550 9,2

Escolaridade 
EF incompleto 236 52,9 4.980 29,6
EF completo 151 33,9 4.686 27,8
EM completo 57 12,8 6.640 39,4
ES completo e mais 2 0,4 545 3,2

Situação conjugal 
Solteira 235 52,8 2.917 17,2
Casada no papel 19 4,3 4.601 27,2
União estável/ vivia com companheiro   184 41,3 9.149 54,0

Classe social- segundo ABIPEME 
Classe A + B 64 14,4 2.591 15,4
Classe C 248 56,0 9.572 57,0
Classe D + E 131 29,6 4.633 27,6

Chefe da família (n =445)
Você 138 31,0 1753 10,5
O companheiro 119 26,7 12246 72,3
Mãe 103 23,1 1124 6,7
Pai 42 9,4 1064 6,4

Características socioeconômicas das gestantes e mães nas unidades prisionais das capitais e regiões 
metropolitanas do Brasil, 2012-2014, em comparação às mães do estudo “Nascer no Brasil” (2011-2012)



Estudo Nascer nas Prisões                     
(n= 447)1

Estudo Nascer no Brasil                                                            
(n=16.917)2

n % n % (IC 95%)
Paridade 

Primípara 76 17,0 6.589 39,0 (37,7% - 40,2%)
Um parto anterior 98 22,0 5.191 30,7 (29,7% - 31,7%)
Dois partos anteriores 100 22,4 2.771 16,4 (15,6% - 17,2%)
Três ou mais partos anteriores 172 38,6 2.366 14,0 (13,0% - 15,0%)

Abortos anteriores ( n =393)4

Nenhum 234 59,5 7932 77,0 (75,8% - 78,1%)
Um 105 26,7 1813 17,6 (16,6% - 18,6%)
Dois ou mais 54 13,7 557 5,4 (4,8% - 6,1%)

Óbitos fetais/neonatais anteriores (n =371)

Sim 43 11,6 765 4,5 (4,1% - 5,0%)
Não 328 88,4 9567 56,5 (55,3% - 57,8%)

1  Apenas para gestantes e mães de crianças < 1 ano e com prisão antes do parto

2 Apenas mulheres com pagamento público do parto e > de 18 anos

3  Excluindo as primíparas

4 Excluindo as primigestas

História obstétrica das gestantes e mães nas unidades prisionais das capitais e
regiões metropolitanas do Brasil, 2012-2014, em comparação às mães do estudo
“Nascer no Brasil” (2011-2012)



Estudo Nascer nas Prisões 
(n= 447)1

Estudo Nascer no Brasil                             
(n=16.917)2

n % n % (IC 95%)

No momento da gravidez ( n = 438)

Queria engravidar no momento 168 38,4 6.924 41,2 (40,0% - 42,4%)

Queria esperar mais tempo 57 13,0 4.264 25,4 (24,3% - 26,5%)

Não queria engravidar 213 47,7 5.620 33,4 (32,1% - 34,8%)

Satisfação com a gravidez atual

Satisfeita 249 56,0 11.182 66,5 (65,0% - 67,9%)

Mais ou menos satisfeita 107 24,0 3.790 22,5 (21,3% - 23,8%)

Insatisfeita 89 20,0 1.853 11,0 (10,2% - 11,9%)

Tentativa de interromper a gravidez atual 21 4,7 446 2,6 (2,3% - 3,1%)
1  Apenas para gestantes e mães de criança < 1 ano e com prisão antes do parto
2 Apenas mulheres com pagamento público do parto e > de 18 anos

Desejo e satisfação com a gravidez das gestantes e mães nas unidades
prisionais das capitais e regiões metropolitanas do Brasil, 2012-2014, em
comparação às mães do estudo “Nascer no Brasil” (2011-2012)



Estudo Nascer nas 

Prisões (n =447)1

Estudo Nascer no 

Brasil (n= 16.917)2

n % n %

Realização de PN

Sim 398 89 16662 98,5

Início do Pré-natal  (n = 398)

Primeiro Trimestre 191 51,2 12.201 72,6

Segundo Trimestre 156 41,8 3.680 21,7

Terceiro Trimestre 26 7,0 661 3,9

Consultas de Pré-natal (n= 221)3

1 a 3 58 26,2 1.664 10,0

4 a 6 63 28,5 3.161 19,0

6 ou mais 100 45,2 11.537 68,1

Consumo de bebida alcoólica (n =432)

Não ingeriu na gravidez 280 64,8 13941 84,4

Com risco de alcoolismo 112 25,9 1298 7,9

Consumo de drogas ilícitas

Maconha 123 27,0 - -

Cocaína inalada 88 19,7 - -

Crack 72 16,1 - -
1  Apenas para gestantes e  mães de < 1 ano e com prisão antes do parto

2 Apenas mulheres com pagamento público do parto e > de 18 anos

Consumo de bebida alcoólica e drogas ilícitas das mães das unidades prisionais das 
capitais e regiões metropolitanas do Brasil, 2012-2014, em comparação às mães do 
estudo “Nascer no Brasil” (2011-2012)



Saúde dos recém-nascidos das mães das unidades prisionais das capitais 
e regiões metropolitanas do Brasil, 2012-2014, em comparação aos RN's 
das puérperas do estudo “Nascer no Brasil” (2011-2012)

Estudo Nascer nas 
Prisões  (n= 241)1

Estudo Nascer no 
Brasil (n=16.917)2

n % n %

Peso ao nascer

<2500g 28 11.6 1,467 8.8
>=2500g 212 88.0 15,268 91.2
Sem informação 1 - 182 -

Idade gestacional
22 a 36 semanas 32 13.3 1,747 10.6
37 semanas ou mais 204 84.6 14,810 89.4
Sem informação 5 - 360 -

Criança exposta ao HIV

Sim 5 2.3 19 0.1
Não 216 97.7 16,898 99.9

Criança com sífilis congênita 
Sim 11 4.6 69 0.4
Não 230 95.4 16,848 99.6

1 Apenas para as mães de crianças < 1 ano e com prisão antes do parto
2 Apenas mulheres com pagamento público do parto e > de 18 anos



Estudo Nascer nas 

Prisões  (n= 241)1

Estudo Nascer no

Brasil (n=16.917)2

n % n % (IC 95%)

Uso de incubadora

Sim 38 18.6 1,984 11.7 (11,0 - 14,2)

Não 166 81.4 14,920 88.3 -

Hospitalização

Sim 36 17.6 1,963 11.6 (9,9 - 13,6)

Não 168 82.4 14,942 88.4 -

Oxigenoterapia

Sim 13 6.3 997 5.9 (4,9 - 7,1)

Não 193 93.7 15,908 94.1 -

UTI neonatal

Sim 15 7.3 939 5.6 (4,8 - 6,4)

Não 191 92.7 15,966 94.4 -
1 Apenas para as mães de crianças < 1 ano e com prisão antes do parto.

2 Apenas mulheres com pagamento público do parto e > de 18 anos.

Internação dos recém-nascidos das mães das unidades prisionais das capitais e 

regiões metropolitanas do Brasil, 2012-2014, em comparação aos RN's das puérperas 

do estudo “Nascer no Brasil” (2011-2012)



Nascer nas 

Prisões

Nascer no Brasil

n % n %

Tipo de parto

Vaginal 156 64,7 9.443 55,8

Cesariana 84 35,3 7.174 44,2

Acompanhante em algum momento da internação 7 2.9 11.768 69.6

Visita na maternidade 28 11.6 16.917 100.0

Avós da criança 12 5.0 - -

Contato com o recém-nascido

Contato com o RN na sala de parto4 101 40.1 4.582 27.4

Amamentação na 1a hora de vida 122 50.2 7.510 44.9

Alojamento conjunto 171 69.8 11.398 68.1

Ficou algemada em algum momento no hospital 86 35,7 - -

Quem ficou com a puérpera durante a internação - -

Agente penitenciário mulher 199 80.6 - -

Humanização no parto e pós-parto das mães das unidades prisionais das capitais e
regiões metropolitanas do Brasil, 2012-2014, em comparação às mães do estudo 
“Nascer no Brasil” (2011-2012)



Avaliação do atendimento ao parto pelas puérperas das unidades 
prisionais das capitais e regiões metropolitanas do Brasil (2012-2014) 
em comparação às puérperas do estudo “Nascer no Brasil” (2011-
2012).

Nascer nas Prisões 
(n= 241)1

Nascer no Brasil 
(n=16.917)2

n % n %

Violência dos profissionais de saúde

Não 204 84,6 - -

Sim 37 15,4 - -

Tipo de violência - -

Verbal 22 9,1 - -

Psicológica 18 7,5 - -

Física 10 4,1 - -

Avaliação do atendimento

Excelente 36 15,1 7237 42,6

Bom 138 58,0 7429 43,7

Regular 33 13,9 1644 9,7

Ruim 22 9,2 278 1,6
Péssimo 9 3,8 400 2,4

1 Apenas para as mães de crianças < 1 ano e com prisão antes do parto

2 Apenas mulheres com pagamento público do parto e > de 18 anos



Depressão pós-parto das puérperas nas unidades prisionais das capitais e 
regiões metropolitanas do Brasil (2012-2014) em comparação às puérperas 
do estudo “Nascer no Brasil” (2011-2012).

Escala de Edinburgo

Estudo Nascer nas 
Prisões  (n= 241)1

Estudo Nascer no 
Brasil (n=16.917)2

n % n % (IC95%)

Não (escore <= 12) 103 43.3 11994 70.9 (69,3 - 72,4)

Sim (escore >=13) 135 56.7 4923 29.1 (27,6 - 30,7)

Sem informação 3 - - - -

1 Apenas para as mães de crianças < 1 ano e com prisão antes do parto

2 Apenas mulheres com pagamento público do parto e > de 18 anos



Componente Jurídico

Pesquisa documental legislativa e jurisprudencial referentes aos
direitos de grávidas e mães privadas d e liberdade, bem como seus
filhos nascidos no cárcere;

Levantamento bibliográfico;

Entrevistas com profissionais do Direito e pesquisa documental de
processos administrativos e judiciais na tomada de decisão sobre a
permanência do filho com a mãe.

Constatações

Regulamentações pouco aplicadas, especialmente no que se refere ao
direito de gestantes e mães a medidas desencarceradoras, inclusive a
prisão domiciliar;

Período de permanência das crianças com suas mães fixado de forma
heterogênea a partir de determinações locais, prevalecendo o limite
mínimo de seis meses como período máximo de convivência em muitos
estados;

Atuação emblemática de alguns funcionários públicos, porém com um
caráter personalizado, e não como uma política estatal institucional.



Componente Psicossocial

Aprofundou o conhecimento sobre percepções, valores e
sentidos expressos nas falas cotidianas dos diferentes atores em
interação social no contexto da maternidade na prisão.

Estudo qualitativo, por meio de entrevistas individuais, grupo
focal;

Gestantes e mulheres com filhos na prisão, guardas, profissionais
de saúde, técnicos e gestores das Ups.

Eixos temáticos:
Maternidade, parentalidade e gênero;
Exercício da maternidade no cotidiano prisional;
Sentidos atribuídos ao tempo de permanência das crianças na
prisão;
Decisões que envolvem o encaminhamento e guarda das crianças e
a separação de sua mãe.



Componente Arquitetura

Promover um ambiente salubre e funcional, que contribuísse para o
desenvolvimento dos laços afetivos e favorecesse o desenvolvimento
psicomotor das crianças, sem prejuízo da segurança, porém, o mais
livre possível do ambiente de encarceramento.

Levantamento da legislação existente sobre creches e berçários e a
voltada para os espaços do sistema carcerário feminino no tocante à
convivência de mães e filhos;

Entrevistas e grupos focais com mães e gestantes;

Estudo de caso com observação e registro fotográfico de UMIs onde
já foram realizadas adequações; espaciais voltadas para a
permanência dos filhos junto as suas mães em 2 estados.



Quartos

Pátio interno

Pátios individuais

Social 

Atividades
Secretaria, 

Segurança

Circulação
Proposição



Desdobramentos da pesquisa



Produção científica
Formação de alunos – 3 teses de doutorado (duas em andamento);

Artigos científicos – 5 artigos publicados
Organização de um número temático na revista Ciência & Saúde Coletiva; 
Apresentações da pesquisa em congressos científicos e instituições - 15

Produção técnico-científica
Diretrizes para a Convivência Mãe-Filho/a no Sistema Prisional – DEPEN -
2016;
Convênio de cooperação técnica entre a Fiocruz e o Ministério Público do 
ERJ, concernente à saúde dos privados de liberdade – 2017;
Petição para entrada no Amicus Curiae (ABRASCO) em favor de todas as 
mulheres submetidas à prisão cautelar na condição de gestantes, 
puérperas ou de mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade -
2018.  

Divulgação na imprensa
Entrevistas dos pesquisadores em rádio, jornal, televisão, sites e outras 
mídias – 50 







Video Nascer nas prisões, apresentado em dois documentários

Produzido pela Bia Fioretti, com finalização e lançamento pelo Selo 
Fiocruz Vídeo (VideoSaúde/Icict) em agosto de 2017;

2.692 visualizações em seis meses;

Disponível no youtube.

Exibições públicas

Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Ufes

Câmara dos Deputados

Midias

Canal Saúde, TVE Bahia, TV Assembleia de Minas Gerais 

Versão do Nascer nas prisões para cegos e deficientes visuais

Sistema judiciário



Desdobramentos



Desdobramentos





A experiência no Rio de Janeiro



Instituições Participantes:

Pesquisadores do estudo Nascer nas Prisões (Fiocruz);

Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP-RJ);

Secretarias Estadual (SES-RJ)

Secretaria Municipal de Saúde (SMS-RJ);

Ministério Público (MP-RJ);

Defensoria Pública (DP-RJ);

Vara de Execução Penal (VEP-RJ);

Grupo de Trabalho da Primeira Infância (TJ-RJ)

Implementação do monitoramento e fiscalização da saúde 
materno infantil nas prisões no ERJ



Desenvolver um programa sustentável para melhorar o cuidado e o

acompanhamento de saúde das gestantes e mães vivendo com seus

filhos(as) nas prisões, através da pactuação de protocolos de atenção e

definição de parcerias.

OBJETIVO



Foram definidos processos de trabalho, protocolos de atendimento,

fluxos de exames, papel de cada instituição, e pactuadas parcerias

necessárias para sua implementação.

Foi criado um sistema de registro de informações nas unidades

femininas que permite a produção dos indicadores de processo e

epidemiológicos, para facilitar o monitoramento das ações e avaliar seu

impacto a partir de metas pré-estabelecidas.

MÉTODO











Experiência piloto, que poderá ser adaptada a outros estados;

No contexto complexo das prisões, é necessária parceria

interinstitucional para que gestantes, mães e crianças intramuros

passem efetivamente a se beneficiar do mesmo cuidado prestado

extramuros no âmbito do SUS.



1.As evidências geradas pela pesquisa foram decisivas tanto para a
mobilização dos parceiros, quanto à necessidade de pactuações
para a implementação de um programa adaptado à realidade
prisional;
2.Os indicadores construídos permitem aos profissionais de saúde
avaliar e rever suas práticas; aos gestores, monitorar e reorientar as
ações de saúde; e ao Sistema de Justiça, aprimorar a fiscalização das
ações de saúde desenvolvidas;

1.A característica plurinstitucional do programa, com a necessária
participação em sua elaboração e implementação, de todos os atores
envolvidos (segurança, saúde, judiciário, órgãos de fiscalização), foi
importante para obter a adesão dos parceiros.
2.A estratégia com participação de todas as instituições só foi
possível porque a iniciativa partiu de uma instituição de pesquisa,
com propostas embasadas em evidências científicas.

LIÇÕES APRENDIDAS



.

MUITO OBRIGADA


