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RESUMO
A amamentação no espaço prisional é um tema complexo devido a diversas condições
que estas mulheres vivenciam no espaço prisional, pois, encontram-se em uma situação de
vulnerabilidade, além de possuírem necessidades específicas ao amamentar dentro desse
ambiente. O Brasil possui a quarta maior população feminina do mundo, sendo grande parte
destas mulheres privadas de liberdade são jovens e em fase reprodutiva, além do mais, muitas
dessas mulheres já são presas grávidas e àquelas lactantes que não conseguirem o benefício de
amamentar em casa, irão amamentar seu filho dentro do sistema penal. Nesse contexto, este
estudo teve como pressuposto os valores da amamentação expressos pelas mulheres lactantes,
privadas de liberdade, as quais sofrem influência negativa no sistema prisional. Dessa forma,
as questões que nortearam o estudo foram: quais os valores da amamentação expressos pelas
lactantes privadas de liberdade? Como esses valores influenciaram na amamentação
exclusiva? Como esses valores correlacionam com a política de amamentação vigente?
Assim, essa pesquisa apresentou como objeto de estudo: a compreensão dos valores das
mulheres lactantes quanto à amamentação no espaço prisional, tendo como objetivo geral:
compreender a partir da dimensão axiológica de Max Scheler, a percepção valorativa das
lactantes no que se refere à amamentação, quando custodiadas pelo Sistema Penal do Rio de
Janeiro. Os objetivos específicos foram: identificar os valores das lactantes privadas de
liberdade acerca da amamentação, desvelar como esses valores influenciam na vivência da
amamentação das lactantes privadas de liberdade, e analisar a valoração axiológica dessas
lactantes no tocante à amamentação, correlacionando com a política de aleitamento materno
vigente. Esta é uma pesquisa de cunho social, com abordagem qualitativa do tipo
fenomenológica, cujo referencial teórico foi a Teoria de Valores de Max Scheler.
Participaram desta pesquisa sete (07) lactantes privadas de liberdade que se encontravam
acauteladas na Unidade Materna Infantil (UMI) da Secretaria Estadual de Administração
Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP-RJ). Foi realizada para obtenção dos dados
a entrevista fenomenológica e para análise utilizou-se o conceito de Laurence Bardin com
relação à análise de conteúdo na modalidade temática. A partir desta análise originaram-se as
seguintes categorias dentre elas: duas categorias foram desveladas do valor útil a saber: apoio
da UMI como valor útil à amamentação e apoio familiar como valor útil para amamentação.
As outras duas categorias foram desveladas do valor vital: o valor vínculo como processo de
expansão e a lactante como valor de segurança para o bebê. Nesse cenário, o estudo conclui
que o Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro, apesar de possuir uma estrutura
diferenciada das prisões brasileiras, ainda, necessita de uma reestruturação para poder ofertar
um ambiente que promova ações de promoção, proteção e apoio à amamentação de forma
integral, universal e com equidade, por meio de estratégias integradas sendo correlacionadas
com as Políticas Públicas Nacionais e Internacionais do Sistema Prisional que protegem a
amamentação dentro desse espaço. Este estudo, então, confirma o pressuposto inicial da tese:
os valores da amamentação expressos pelas mulheres lactantes, privadas de liberdade sofrem
influências negativas dentro do sistema prisional.
Descritores: Saúde da mulher; Amamentação; Valores; Prisão, Enfermagem.

ABSTRACT

Breastfeeding in the prison space is a complex issue due to the different conditions that these
women experience in the prison space, as they are in a situation of vulnerability, in addition to
having specific needs when breastfeeding within this environment. Brazil has the fourth
largest female population in the world, and most of these women deprived of liberty are
young and in the reproductive stage, in addition, many of these women are already
imprisoned pregnant and breastfeeding women who do not get the benefit of breastfeeding at
home, will breastfeed your child within the penal system. In this context, this study assumed
the values of breastfeeding expressed by lactating women, deprived of freedom, who suffer a
negative influence in the prison system. Thus, the questions that guided the study were: what
are the breastfeeding values expressed by lactating women deprived of freedom? How did
these values influence exclusive breastfeeding? How do these values correlate with current
breastfeeding policy? Thus, this research presented as an object of study: the understanding of
the values of breastfeeding women regarding breastfeeding in the prison space, with the
general objective: to understand, from the axiological dimension of Max Scheler, the
evaluative perception of breastfeeding women with regard to breastfeeding , when held in
custody by the Criminal System of Rio de Janeiro. The specific objectives were: to identify
the values of lactating women deprived of liberty about breastfeeding, unveiling how these
values influence the breastfeeding experience of lactating women deprived of liberty, and to
analyze the axiological valuation of these lactating women with regard to breastfeeding,
correlating with the breastfeeding policy current maternal. This is a social research, with a
qualitative approach of the phenomenological type, whose theoretical framework was Max
Scheler's Theory of Values. Seven (07) lactating women deprived of liberty who were cared
for in the Maternal-Infant Unit (UMI) of the State Secretariat of Penitentiary Administration
of the State of Rio de Janeiro (SEAP-RJ) participated in this research. A phenomenological
interview was carried out to obtain the data and for analysis the concept of Laurence Bardin
was used in relation to content analysis in the thematic modality. From this analysis, the
following categories emerged: two categories were unveiled from the useful value, namely:
UMI support as a useful value for breastfeeding and family support as a useful value for
breastfeeding. The other two categories were unveiled from the vital value: the bond value as
an expansion process and the nursing mother as a safety value for the baby. In this scenario,
the study concludes that the Prison System of the State of Rio de Janeiro, despite having a
different structure from Brazilian prisons, still needs a restructuring to be able to offer an
environment that promotes actions to promote, protect and support breastfeeding integrally,
universally and with equity, through integrated strategies being correlated with the National
and International Public Policies of the Prison System that protect breastfeeding within this
space. This study, then, confirms the initial assumption of the thesis: the values of
breastfeeding expressed by lactating women, deprived of freedom suffer negative influences
within the prison system.
Descriptors: Women's health; Breast-feeding; Values; Prison, Nursing.

RESUMEN

La lactancia materna en el espacio penitenciario es un tema complejo debido a las diferentes
condiciones que viven estas mujeres en el espacio penitenciario, ya que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad, además de tener necesidades específicas al momento de
amamantar en este entorno. Brasil tiene la cuarta población femenina más grande del mundo,
y la mayoría de estas mujeres privadas de libertad son jóvenes y en etapa reproductiva,
además, muchas de estas mujeres ya están encarceladas mujeres embarazadas y lactantes que
no obtienen el beneficio de la lactancia materna en en casa, amamantará a su hijo dentro del
sistema penal. En este contexto, este estudio asumió los valores de la lactancia materna
expresados por mujeres lactantes, privadas de libertad, que sufren una influencia negativa en
el sistema penitenciario. Así, las preguntas que guiaron el estudio fueron: ¿Cuáles son los
valores de la lactancia materna expresados por las mujeres lactantes privadas de libertad?
¿Cómo influyeron estos valores en la lactancia materna exclusiva? ¿Cómo se correlacionan
estos valores con la política actual de lactancia materna? Así, esta investigación presentó
como objeto de estudio: la comprensión de los valores de las mujeres lactantes con respecto a
la lactancia materna en el espacio carcelario, con el objetivo general: comprender, desde la
dimensión axiológica de Max Scheler, la percepción evaluativa de las mujeres lactantes. con
respecto a la lactancia materna, cuando se encuentra bajo custodia del Sistema Penal de Río
de Janeiro. Los objetivos específicos fueron: identificar los valores de las mujeres lactantes
privadas de libertad sobre la lactancia materna, desvelar cómo estos valores influyen en la
experiencia de lactancia materna de las mujeres lactantes privadas de libertad, y analizar la
valoración axiológica de estas mujeres lactantes con respecto a la lactancia materna. lactancia
materna, correlacionándose con la política de lactancia materna vigente. Se trata de una
investigación social, con un enfoque cualitativo de tipo fenomenológico, cuyo marco teórico
fue la Teoría de los Valores de Max Scheler. En esta investigación participaron siete (07)
mujeres lactantes privadas de libertad que fueron atendidas en la Unidad Materno Infantil
(UMI) de la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria del Estado de Rio de
Janeiro (SEAP-RJ). Se realizó una entrevista fenomenológica para la obtención de los datos y
para el análisis se utilizó el concepto de Laurence Bardin en relación al análisis de contenido
en la modalidad temática. De este análisis surgieron las siguientes categorías: del valor útil se
desvelaron dos categorías, a saber: el apoyo UMI como valor útil para la lactancia materna y
el apoyo familiar como valor útil para la lactancia materna. Las otras dos categorías se
desvelaron a partir del valor vital: el valor del vínculo como proceso de expansión y la madre
lactante como valor de seguridad para el bebé. En este escenario, el estudio concluye que el
Sistema Penitenciario del Estado de Río de Janeiro, a pesar de tener una estructura diferente a
las cárceles brasileñas, aún necesita una reestructuración para poder ofrecer un entorno que
promueva acciones de promoción, protección y apoyo integral de la lactancia materna. ,
universalmente y con equidad, a través de estrategias integradas y correlacionadas con las
Políticas Públicas Nacionales e Internacionales del Sistema Penitenciario que protegen la
lactancia materna dentro de este espacio. Este estudio, entonces, confirma el supuesto inicial
de la tesis: los valores de la lactancia materna expresados por las mujeres lactantes, privadas
de libertad, sufren influencias negativas dentro del sistema penitenciario.
Descriptores: Salud de la mujer; Amamantamiento; Valores; Prisión, Enfermería.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 Apresentação

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam
o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e de forma complementar, até os dois
anos ou mais, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento da criança. (BRASIL,
2017).
Os movimentos de incentivo ao aleitamento materno são promovidos para evitar o
desmame precoce que traz diversas e graves consequências para as crianças, principalmente,
em países subdesenvolvidos onde ocorrem quadros diarreicos, desnutrições severas e uma
grande quantidade de infecções, causando um aumento dos óbitos infantis (BRASIL, 2017).
Segundo Victora (2016) a amamentação traz diversos benefícios para saúde da mulher
e da criança, sendo o leite materno considerado como um medicamento individualizado que
a mãe produz, especificamente para seu filho, sendo uma prática importante, mundialmente,
independente se o país e desenvolvido ou subdesenvolvido . Vale lembrar que amamentar
previne 823.000 mortes de crianças e 20.000 mortes de mulheres por câncer de mama a cada
ano. (VICTORIA et al, 2016)
Assim, o Global Breastfeeding Scorecard (2019), sugere que todos os países devem
investir na prática de amamentar, a fim de

possuir uma população mais saudável e

inteligente, para isto, será necessário elaborar ações que contemplem a promoção, apoio e
possuam legislações que protejam a amamentação. (GLOBAL BREASTFEEDING
SCORECARD, 2019)
A Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno
considera a amamentação um bem coletivo, onde seus beneficiários não podem sofrer nenhum
tipo de discriminação em que mulheres e crianças desfavorecidos possam ser atendidos em
suas necessidades específicas, visando garantir o princípio da equidade (BRASIL, 2017).
Logo, a temática gestação, puerpério e amamentação dentro do sistema penal são
assuntos que devem ser discutidos, visto que a população feminina vem aumentando em
decorrência da criminalidade e 90% das gestantes privadas de liberdade, já estão grávidas no
momento da prisão. (LEAL et al, 2016)
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O Brasil ocupa no mundo, o quarto lugar com a maior população prisional feminina e
em 2016 chegou uma taxa de 40,6 para cada 100 mil mulheres brasileiras. Em 2016, 46% das
mulheres brasileiras privadas de liberdade não haviam sido julgadas, 74% das unidades
prisionais são exclusivas para homens, 16% são mistas e somente 7% destinadas somente às
mulheres (DEPEN, 2018).
No ano de 2015/2016, existiam no sistema prisional brasileiro 503 gestantes privadas
de liberdade; destas, somente 269 estavam em locais adequados, sendo que somente 14% das
Unidades prisionais femininas possuíam este espaço onde seus filhos podiam permanecer até
completarem dois anos. No mesmo ano de 2016, existiam 357 crianças em fase de
aleitamento e outras 1803, dentro do sistema prisional brasileiro (DEPEN, 2018; INSTITUTO
ALANA, 2019).
Trata-se, portanto, de um tema delicado por envolver a saúde da mulher e da criança,
assim, as minhas inquietações surgiram devido a minha práxis assistencial como enfermeira
pediátrica durante quase trinta anos no serviço público e como enfermeira da Secretaria
Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP-RJ) desde 1998,
e como pesquisadora do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil pela Universidade
Federal Fluminense com minha dissertação intitulada: “A Saúde em uma Penitenciária no Rio
de Janeiro: uma visão da mulher encarcerada”.
Após o término do mestrado tive então, novas inquietações com vontade de estudar e
conhecer melhor as lactantes que estavam privadas de liberdade, visto que estas mulheres se
encontravam em um espaço físico diferenciado, denominado Unidade Materno Infantil (UMI
/ SEAP-RJ), sendo que o

interessante do protocolo estabelecido nesse ambiente é que as

gestantes privadas de liberdade não ocupam este espaço, ficando o local destinado somente
para as

mulheres no pós-parto que estão amamentando. É fato que aquelas que não

amamentam, isto é, que decidem não amamentar são separadas de seus filhos e retornam ao
convívio da penitenciária de origem. Entretanto, a mãe portadora de alguma doença que há
impeça de amamentar, como por exemplo a portadora do Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV), esta mulher poderá continuar na UMI.
A UMI da SEA-RJ é um espaço tipo uma residência, específico para as lactantes
privadas1 de liberdade, sendo que a maioria destas mulheres, ainda, está em prisão provisória
e poucas foram julgadas. Nesta unidade prisional, UMI, a equipe de segurança e de saúde, em
1 Com a pandemia COVID-19 , em Março de 2020 a Unidade Materno Infantil , permitiu que as Gestantes
privadas de liberdade ficassem junto com as Lactantes. Na história desta Instituição, isto foi inédito
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sua grande maioria, é composta por profissionais do sexo feminino, inclusive a direção da
Unidade. Quanto às mulheres lactantes, elas têm o direito de ficar amamentando seus bebês
na UMI por seis meses, no mínimo, ou por um período maior se houver autorização judicial.
Percebi então, que a UMI trabalha com a amamentação como foco principal de sua ação e,
por esta razão, tive grande interesse pelo assunto.
Destarte, amamentar no espaço prisional é um tema complexo devido às
especificidades da população carcerária, além de ser um ambiente muito vulnerável e com
pouco apoio à amamentação (MATÃO et al, 2016), isto ocorre a diversos fatores como: o
ambiente insalubre, a separação dos familiares, inclusive o abandono dos familiares e as
condições educacionais, dificultam o ato de amamentar (RIBEIRO et al, 2013).
Santos et al (2017) ressaltam no que diz respeito às prisões brasileiras o confinamento
é determinante no processo saúde-doença para população privada de liberdade, e o Instituto
Alana (2019) destaca que a transmissão do HIV e da tuberculose, respectivamente, ocorre 138
e 49 vezes maior, quando comparada à população em liberdade. Tendo como agravante o fato
de que as equipe de saúde, nos presídios, são insuficientes ou mesmo inexistentes para atender
as gestantes e/ou as mulheres que estão amamentando (INSTITUTO ALANA, 2019).
Segundo Simas et al, (2018) as gestantes e lactantes2 e seus filhos

possuem maior

vulnerabilidade dentro do sistema penal devido aos obstáculos encontrados nesse ambiente.
Dentre os obstáculos citados estão: as dificuldades de acesso ao serviço de saúde, ao serviço
jurídicos e ao serviço sociais, além das condições do próprio ambiente prisional. (SIMAS et
al, 2018) Nesse contexto, Oviedo et al (2015) cita que vulnerabilidade é:
...uma dinâmica de interdependências recíprocas que exprimem valores
multidimensionais – biológicos, existenciais e sociais. Uma situação de
vulnerabilidade restringe as capacidades relacionais de afirmação no mundo,
incluídas as formas de agência social, gerando fragilização. (OVIEDO et al, 2015, p
246)

Este mesmo autor classifica a vulnerabilidade como:
Individual - referido a conhecimentos e informações sobre problemas específicos e a
atitudes para se assumirem condutas ou práticas protetoras, dando destaque ao viés
comportamental e racional, ancorado em relacionamentos intersubjetivos; Social ou
coletivo - diz respeito ao repertório de temas vinculados a aspectos contextuais, tais
como: relações econômicas, de gênero, étnico/raciais, crenças religiosas, exclusão
social etc.; Programático ou Institucional - relacionado aos serviços de saúde e à
forma como estes lidam para reduzir contextos de vulnerabilidade, dando destaque
ao saber acumulado nas políticas e nas instituições para interatuar com outros

2 Lactante – Mulher que amamenta que produz leite. https://pt.wiktionary.org/wiki/lactante

21

setores/atores, como: a educação, justiça, cultura, bem-estar social etc. (OVIEDO,et
al, 2015, p 241)

Sob tal ótica, Ayres et al (2009) designou vulnerabilidade quando um indivíduo ou
um grupo de pessoas estão passando por fragilidades e por algum motivo deixem de ter seus
direitos garantidos como cidadão. Portanto, segundo Minayo (2015) a prisão já se configura
um ambiente que não garante os direitos do indivíduo privado de liberdade, por restringir
essas pessoas em um ambiente insalubre, com insuficiência de acesso à saúde, sem trabalho,
sem estudo e sem lazer (MINAYO et al, 2015).
Nessas circunstâncias, as mulheres privadas de liberdade integram uma população que
se encontra em situação de vulnerabilidade e possuem necessidades específicas dentro do
sistema prisional. (LEAL et al., 2016; SIMAS et al, 2018, SANTOS et al, 2017).
Apesar de ser um ambiente com diversos obstáculos, amamentar faz parte do cenário
prisional e o fenômeno ‘amamentação’ integra o cotidiano das penitenciárias feminina. Sendo
assim, esta tese tem como pressuposto o fato de que os valores da amamentação expressos
pelas mulheres lactantes privadas de liberdade sofrem influência negativa no ambiente
prisional.
Nesse sentido, a amamentação é uma questão humana e existencial a qual

interfere

nas condições de vida social, psicológica e ambiental da lactante, pois, seus significados serão
diferentes e variados para cada mulher, conforme a época e os costumes vigentes no período
vivido (ALVES et al., 2003)
Desse modo, a amamentação é um fenômeno, que irá desvelar valores que perpassam
pela subjetividade humana, e preencherá as carências da mulher nas diversas facetas da vida
reprodutiva. (ALVES et al, 2018). Destarte, aprofundar o conhecimento dos valores da
amamentação no espaço prisional remete-nos a buscar a Teoria de Valores proposta pelo
filósofo Max Scheler. 3
Valores éticos são apenas manifestações subjetivas na consciência humana, valores
que independente do homem, não possuem existência e sentido algum. Os valores
seriam apenas imagens formadas com sombras, a partir de nossos sentimentos e
desejos. (SCHELER,2012; p 152)

Para Max Scheler os valores a priori são independentes do mundo dos bem, e são
percebidos primeiro pela intuição emocional, assim: (PEREIRA, 2009)
...constatamos então que os nossos sentimentos em relação ao valor vêm antes das
outras formas de conhecimento do objeto. Podemos sentir o valor de uma coisa, sem

3 Filósofo alemão (1874-1928) conhecido por sua visão fenomenológica do mundo e precursor da Teoria dos
Valores (SCHELER, 2012).
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necessariamente conhecer aquilo que, dentro dela é o portador deste valor.
(PEREIRA, 2009, p 63)

Assim sendo fundamentado, nos valores que surgem para o indivíduo como fenômeno
que podem ser sentidos a todo momento. O ato de sentir leva para qualidade valorativa, já o
ato de preferir é quando o indivíduo percebe a categoria dos valores, isto é, sua hierarquia,
distinguindo-os em valor superior ou inferior, desta forma, constata-se, então, as diferenças
entre os valores e aprende-se sua categoria hierárquica, no entanto, ao se postergar os valores
agregam-se dois elementos como por exemplo: o amor e o ódio. (PEREIRA, 2009)
Werneck, (2003) cita que:
“Para axiologia, o homem é um ser em estado de incompletude, de imperfeição, um
ser que tem consciência de sua carência e que, por isso, continuamente, busca
completar-se e perfazer-se. Antes de qualquer definição racional, o ser humano
conhece-se a si mesmo como alguém que necessita de algo que possa completar.
Esse objeto que pode satisfazê-lo, plenificar- lhe é exatamente o Valor.”

Segundo Alves (2018), amamentar é um fenômeno que se vincula à vida reprodutiva
das mulheres e sofre várias influências, conforme, a situação em que elas vivem. Nessa
perspectiva, é necessário compreender que a amamentação não está ligada somente ao fator
biológico / racional, mas sim na experiência do sentir de cada mulher. Sendo necessário
compreender a mulher lactante como uma pessoa portadora de valores instituídos, entendendo
que a amamentação está situada em um universo de valores transmitidos e reproduzidos,
culturalmente, em que também poderá ser agregado novos valores. (ALVES et al, 2018).
Sem dúvida, descobrir valores faz parte da

percepção afetiva humana, pois, é o

homem que protagoniza os valores, assim, o filósofo Max Scheler, classificou os valores
hierarquicamente em: valores sensíveis, os que estão na base da escala dos valores e
correspondem ao prazer e ao sofrimento, o valor vital que corresponde à saúde e à vida, ao
valor espiritual, bem como corresponde à aprovação ou reprovação, e ao valor religioso
relaciona aos valores do sagrado e do profano. (PEREIRA, 2009; NETO, 2004).
Para pesquisar os valores da amamentação expressos pelas lactantes privadas de
liberdade refere-se então, buscar a Teoria de Valores proposta pelo filósofo Max Scheler.
Diante desse percurso teórico, faz-se necessário entender que as mulheres privadas de
liberdade vivem em vulnerabilidade e possuem necessidades diferenciadas do gênero
masculino, por esta razão, em julho de 2010 foram elaboradas as Regras das Nações Unidas,
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denominadas Regras de Bangkok, seguidas, internacionalmente, pelos países participantes em
proteção às mulheres privadas de liberdade. (CNJ, 2016)
Ademais, essas regras possuem diversas normas de proteção à mulher no cárcere, uma
das quais enfatiza que não deverá ocorrer o desestímulo ao aleitamento materno no interior do
sistema prisional, assegurando que essas mulheres devem receber orientações sobre saúde e
alimentação saudável. (CNJ, 2016)
Entretanto, é importante destacar que no Brasil em 1984, a Lei de Execução Penal
(LEP), preconizava que as mulheres deveriam ficar em unidades prisionais específicas para a
população feminina e as gestantes e lactantes deveriam ser transferidas para locais
especializados com atendimentos específicos para mulheres e crianças. (LEP,1984)
Então, desde 1984, o Brasil já possuía legislação a qual protegia a amamentação, mas
com o advento das Regras de Bangkok, em 2014 o Ministério da Justiça criou a Política
Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do
Sistema Prisional (PNAMPE). (BRASIL,2014)
Em 2016, dispôs sobre as políticas públicas para a primeira infância, criando as Leis nº
13.257/2016 (inciso IV) e nº 13.769/2018, estabelecendo a substituição da prisão preventiva
por domiciliar, assim permitindo um tratamento diferenciado às mulheres privadas de
liberdade que estivessem gestantes ou tivessem filhos com idades até 12 anos completos.
(Leis nº 13.257/2016 e nº 13.769/2018)
Tendo em vista a observância dos princípios do Sistema Único e Saúde (SUS) quanto
à integralidade, universalidade e equidade, sabe-se que a amamentação é um direito humano
que deve permitir ações alcançáveis no que se refere à promoção, proteção e apoio para toda
sociedade, sem discriminação. Assim, a Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao
Aleitamento Materno tem como relevância as vulnerabilidades, interligar as singularidades
individuais e coletivas, além de incentivar a amamentação e retirar os possíveis obstáculos
que existam e dificultem a prática do amamentar, até por que: (BRASIL, 2017)
“os beneficiários da política não podem ser discriminados ou segmentados por
nenhuma matriz racial, social, econômica, geográfica, opção religiosa ou sexual”
(BRASIL, 2017, p. 24)

É relevante, os benefícios da amamentação também são bem discutidos,
cientificamente, trazendo benefícios para as mulheres, para crianças, e para sociedade, sendo
incluído nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030, principalmente, para

24

diminuir a redução de desigualdades (VICTORIA, 2016). Portanto, amamentar dentro do
cárcere é um assunto relevante, atual e necessita ser mais explorado pela academia
(ANDRADE, 2018).
É importante por isto, a compreensão das mulheres lactantes privadas da liberdade
acerca dos valores da amamentação quando no espaço prisional, vem sendo discutida junto
aos pesquisadores da área materno-infantil, do Grupo de Pesquisa Maternidade Saúde da
Mulher da Criança, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), vinculada à
Universidade Federal Fluminense (UFF), cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do
Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Neste projeto, dar luz aos valores da amamentação a partir da dimensão axiológica de
Max Scheler, vivenciados pelas mulheres do espaço prisional, é possibilitar ampliar os
processos de cuidados no campo da saúde reprodutiva das mulheres privadas de liberdade.

1.2 Objeto de estudo

A compreensão dos valores das mulheres lactantes acerca da amamentação no espaço
prisional.

1.3 Questões de pesquisa

Tomando como base a contextualização do estudo, as questões de pesquisa que se
colocam são as seguintes:


Quais os valores da amamentação expressos pelas lactantes privadas de liberdade?



Como esses valores influenciam na amamentação exclusiva?



No sistema penal brasileiro, como esses valores correlacionam-se com a política de
amamentação vigente?

1.4 Objetivos do estudo
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1.4.1 Geral
Compreender a partir da dimensão axiológica de Max Scheler, a percepção valorativa
das lactantes acerca da amamentação, quando

custodiadas pelo

Sistema Penal do Rio de

Janeiro.

1.4.2 Específicos
1- Identificar os valores das lactantes privadas de liberdade acerca da amamentação.
2- Desvelar como esses valores influenciam na vivência da amamentação das lactantes
sob custódia do Sistema Penal do Rio de Janeiro.
3- Analisar a valoração axiológica dessas lactantes acerca da amamentação e a correlação
com a política de aleitamento materno vigente no sistema penal.

1.5 Justificativa
O tema desta pesquisa integra a Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa (APPS)
em sua Subagenda de Saúde 8.3.1- Acesso e qualidade da atenção à saúde das mulheres no
sistema prisional.
Portanto, um estudo nessa área poderá auxiliar na aquisição de novos saberes a
respeito da amamentação no ambiente prisional, identificando prioridades nas ações de saúde
e avaliando a equidade relacionada mãe-filho como um direito garantido pelo Sistema Único
de Saúde (SUS).
Sob outra perspectiva, o tema também contempla a Agenda 2030 das Nações Unidas
(ONU), com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem
alcançadas globalmente, no período de 2015 a 2030. Esta Agenda foi elaborada pela ONU
junto aos governos e sociedade civil que lançaram os ODS, visando melhorar a vida das
pessoas em todos os lugares, acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente.
Este Projeto de Tese de Doutorado atende a algumas metas estabelecidas pela
ONU,(PLATAFORMA AGENDA,2030), a saber:
ODS 2- FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL:
Meta 2.1 – acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas,
em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo
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crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o
ano.

ODS 3- SAÚDE E BEM ESTAR:
Meta 3.2- acabar com as mortes evitáveis em recém-nascidos e
crianças menores de cinco anos.

ODS 4- EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Fundamenta em uma educação que promove os princípios básicos
dos direitos humanos e no desenvolvimento sustentável.

ODS

8-

TRABALHO

DESCENTE

E

CRESCIMENTO

ECONÔMICO
Meta 8.4- Dissociar o crescimento econômico da degradação
ambiental com o Plano Decenal de Programas sobre Produção de
Consumo Sustentáveis.

ODS 10- REDUÇÃO DA DESIGUALDADE
Meta 10.4- Adotar políticas de proteção social, para alcançar uma
maior igualdade.

ODS 12- CONSUMO E PRODUÇÕES RESPONSÁVEIS
Meta 12.8 – até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares,
tenham

informação

relevante

e

conscientização

para

o

desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a
natureza.

Nessa ótica, observa-se, então, que a amamentação por lactantes custodiadas pelo
Estado, promove e amplia a discussão dessa Agenda 2030, levando em consideração que o
leite materno é uma alimentação segura para as crianças e um alimento sustentável na questão
social, econômica, ambiental e institucional (BRASIL, 2017).
Nesse prisma, verificou-se que para o fortalecimento e o empoderamento das
mulheres, foi criada a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de
Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE), lançada em 2014, cujo Artigo 3º cita
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que um de seus objetivos é fomentar e desenvolver pesquisas e estudos relativos ao
encarceramento feminino garantindo, assim, a proposta realizada também pela Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), de 2011. (BRASIL,2011;2014)
Diante do exposto nessa análise, este Projeto de Tese pretende estimular e fortalecer
novos conhecimentos científicos a respeito de uma população de mulheres lactantes e crianças
vulneráveis, como preconizam as duas Políticas Públicas supracitadas.
Em relação aos direitos, a Carta das Nações Unidas de 26 de junho de 1945 que tem
como objetivos fundamentais, dentre outros: o respeito à promoção e proteção aos Direitos
Humanos, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como a preservação da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, que cita em seu
Artigo VI: “Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como
pessoa perante a lei.” (ONU,1948)
Desse modo, a Política de Promoção, Proteção e Apoio à amamentação fortalece o
direito humano por ter como alicerce a valoração do direito à saúde da mulher e da criança,
ofertando à criança alimentação saudável e à mulher, o conhecimento para alcançar elevados
padrões de saúde e de vida. (BRASIL, 2017).
Em consonância a esta temática, vem sendo discutida junto aos pesquisadores do
Grupo de Pesquisa Maternidade Saúde da Mulher e da Criança, da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa (EEAAC), que é composto por pesquisadores da área maternoinfantil, vinculada à Universidade Federal Fluminense (UFF). O tema é ampliado para
população em vulnerabilidade, com isso visa discutir a compreensão dos valores da
amamentação para mulheres que estão privadas de liberdade.
Para identificar melhor as lacunas do conhecimento, foi realizado o Estado da Arte a
respeito da temática, visto que o assunto é pouco divulgado pelas pesquisas científicas
(OLIVEIRA et al, 2014, MARIANO et al, 2015 PAYNTER et al, 2019). Por esta razão este
estudo realizou duas revisões: uma revisão integrativa da literatura científica e uma revisão
de scoping review, as quais se encontram no Capítulo 2 dessa Tese.

1.6 Relevância

Por conseguinte, o aumento da população carcerária feminina é uma preocupação para
diversos pesquisadores (PAYTER et al 2019; ANDRADE et al, 2018; MARIANO et al 2018,
FOCHI et al, 2017), e devido ao grande crescimento desta população, o assunto deixa de ser
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invisível e passa a ter grande relevância científica. Mariano (2018) cita que este aumento vem
ocorrendo em todo mundo, e dentro do universo mundial o Brasil ocupa o quarto lugar com a
maior população prisional feminina. (DEPEN, 2018)
De acordo com dados liberados pelo DEPEN, o aumento da população feminina
privada de liberdade no Brasil foi de 656% nos últimos anos, o que significa passar de 6.000
mulheres no ano de 2000 para 42.000 em 2016, levando a uma ascensão das prisões
femininas, quando comparadas ao público masculino (DEPEN, 2018).
Em contrapartida, dentro de alguns presídios, as mulheres ainda, encontram grandes
obstáculos para amamentar seus filhos (VENTURA et al., 2015) e muitas crianças não
recebem os cuidados de suas mães neste período (FOCHI et al., 2017), isso porque a maioria
das unidades prisionais não estão adaptadas para atender às necessidades desse público.
(DALMÁCIO, 2014; VENTURA et al., 2015; SIMAS et al., 2017, FOCHI et al., 2017).
Logo, compreender, a partir da dimensão axiológica de Max Scheler, a percepção
valorativa das lactantes acerca da amamentação, quando custodiadas pelo Sistema Penal do
Rio de Janeiro, permitirá a discussão a respeito da importância das práticas da amamentação e
de suas políticas públicas no contexto prisional, visto que a amamentação é um assunto
mundial relacionado, diretamente, com a saúde materno-infantil, sendo um direito assegurado
no Brasil e internacionalmente, pelas Regras de Bangkok (BRASIL, 2014; CNJ, 2016).
Outrossim, de grande importância são os fatos de que a amamentação é um fenômeno
que se vincula à vida reprodutiva das mulheres, de que a maioria dessa população se encontra
em fase reprodutiva e, ainda, de que muitas são presas já estando grávidas (SIMAS et al.,
2015; LEAL,2016).
Acredita-se que a elaboração dessa tese de doutorado a respeito do assunto proposto,
proporcionará um estudo voltado para mulheres vulneráveis que possuem condições como :
baixa escolaridade, poder sócio econômico baixo, e não realizam um pré-natal adequado, em
sua maioria usam drogas, o que levam a muitas terem problemas de saúde na gravidez, parto e
pós parto(HUANG et al, 2012 ) e quando estas mulheres estão amamentando dentro do
cárcere sofrem desigualdades no tratamento, em comparação às mulheres em liberdade
(SIMAS et al., 2015; LEAL, 2016, SIMAS et al, 2018).
Assim sendo, o estudo ora proposto é relevante porque propõe ampliar as discussões
científicas no campo da Promoção, Proteção e Apoio (PPA) a amamentação no interior do
cárcere para as lactantes privadas de liberdade, reconhecendo, desta forma, a amamentação
como um direito humano e de saúde, direitos estes, garantidos para todos os cidadãos
brasileiros. (ONU,1948)
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Em acréscimo os autores Santos et al (2017) cita que promover saúde dentro do
sistema penal é melhorar a qualidade de vida e gerar um bem-estar desta população.
(SANTOS, et al, 2017)
Dessa maneira, esta pesquisa tornar-se-á relevante ao desvelar os valores axiológicos
da amamentação sob a perspectiva da vivência da lactante privada de liberdade, trazendo à
tona os valores que poderão influenciar no cotidiano do cárcere e beneficiar na qualidade de
vida do binômio, mãe e filho.

1.7 Contribuições do estudo
Espera-se que o estudo possa contribuir com novos conhecimentos científicos,
proporcionando mudanças não somente nas práticas assistenciais, mas também buscando um
novo olhar da sociedade civil, dos gestores, pesquisadores e profissionais de saúde para a
importância da amamentação no contexto prisional, logrando despertar o interessa de
profissionais das áreas social, de segurança, de direito, da saúde e, principalmente, daqueles
que elaboram as políticas públicas vinculadas ao assunto.
Considera-se também que a abordagem desta temática deverá gerar um amplo impacto
no sentido de garantir a qualidade de vida das Lactantes e seus filhos dentro do ambiente
penal, visto que o foco principal do estudo volta-se para a área da Saúde ao propor uma
reflexão a respeito da dimensão do assunto, estimulando as Instituições de formação
acadêmica a ampliarem, incentivarem e aprofundarem as discussões científicas acerca das
populações femininas que vivem em situação vulnerável, a fim de que seus formandos tenham
uma nova percepção acerca da amamentação no interior do sistema prisional.
O estudo em foco, também espera ampliar para todos os profissionais de saúde o
conhecimento relacionado ao cuidado à saúde da lactante privada de liberdade, mas
principalmente, para o enfermeiro, cujo papel é estar envolvido no exercício do cuidar,
incentivando a promoção e o apoio ao aleitamento materno aumentando, assim, o vínculo
entre o trinômio mãe-bebê-família respeitando, antes de tudo, a vivência de cada mulher/mãe,
sempre desenvolvendo estratégias para uma assistência integral associada às políticas públicas
de saúde vigentes.
Ao desvelar o fenômeno dos valores axiológicos expressos pelas nutrizes privadas de
liberdade acerca da amamentação espera-se, então, que os resultados do estudo possam
contribuir para ampliar o conhecimento acerca do aleitamento materno no âmbito da Unidade
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Materno-Infantil da SEAP/RJ, das Políticas Públicas voltadas para essa população e, mais
ainda, a respeito das práticas assistenciais prestadas no cotidiano prisional, em especial
àquelas lactantes.
Outro fator é o empoderamento da lactante no que diz respeito ao ato de amamentar no
cárcere, esta pesquisa já contribuiu com um produto técnico, quando elaborou, no ano de
2020, uma Cartilha no período da Pandemia de COVID-19, denominada: Amamentação no
Cárcere em Tempos de Covid-19, ISBN 978-65-87875-00-2. (APÊNDICE A).
Tal Cartilha foi encaminhada via correio para os presídios brasileiros e divulgada pelo
Conselho Federal de Enfermagem e pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de
Janeiro, nos respectivos sites (APÊNDICE B). A distribuição da Cartilha para os presídios
brasileiros, originou um artigo cientifico denominado: Uma cartilha promovendo, protegendo
e apoiando a amamentação, no espaço prisional, em tempo de Covid-19 (APÊNDICE C).
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2. ESTADO DA ARTE

2.1 Artigo de revisão integrativa
Proteção à Amamentação no Espaço Prisional: Revisão Integrativa
2.1.1 Introdução
A amamentação no espaço prisional é um assunto de grande relevância por ser tratar
de uma população vulnerável que se encontra em um ambiente insalubre, estigmatizado pela
sociedade, mas também, muito polêmico, principalmente, quando a população privada de
liberdade é feminina, tornando-se mais complexo quando estas mulheres são gestantes ou
lactantes dentro do cárcere. (Calhiariet al,2015)
Nesta lógica, a amamentação é um tema que deve ser priorizado dentro das prisões e
apoiado nas questões relacionadas às condições físicas e psíquicas da mulher privada de
liberdade, da criança e de sua família. Para tal, as instituições penais devem oferecer
ambientes, minimamente, dignos e incentivar a promoção do aleitamento materno com a
ajuda de profissionais de saúde capazes de apoiarem a amamentação (COSTA et al, 2016).
Para haver a garantia dos direitos humanos para saúde das mulheres privadas de
liberdade é necessário que o sistema penal respeite os direitos sexuais e reprodutivos dessas
mulheres (COSTA et al ,2016). (2) . O direito de amamentar dentro do sistema penal
brasileiro é garantindo desde 1988 com a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso L; sendo
os ambientes e o tempo de permanência da amamentação diferentes conforme o Estado de
origem das lactantes e crianças (DIUANA,et al, 2017).
Segundo o Departamento Penitenciário Nacional em junho de 2016 existiam 357
crianças em fase de aleitamento e outras 1803, dentro do sistema prisional brasileiro
(DEPEN,2018, INSTITUTO ALANA, 2019).
Por conseguinte, amamentar faz parte do contexto prisional e o fenômeno
‘amamentação’ faz parte desse cotidiano, logo, as Políticas da Amamentação devem também
considerar as vulnerabilidades sociais, interligar as singularidades individuais e coletivas,
incentivar a amamentação e retirar os possíveis obstáculos que existam e dificultem a prática
do amamentar (BRASIL, 2017)
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Desta forma, é necessário compreender a importância da proteção da amamentação no
sistema penal ,outrossim, é preciso respeitar as mulheres nas decisões sobre o aleitamento
materno, entendendo e valorizando a autonomia das mulheres, sobretudo daquela privada de
liberdade( NEVES,2016)Posto isto, o estudo é relevante por ampliar as discussões científicas
subsidiando os profissionais de enfermagem e da saúde no campo da amamentação no
sistema penal, reconhecendo a amamentação como um direito humano e de saúde. Assim, o
estudo objetivou analisar a produção científica no campo da proteção e direito da
amamentação no sistema prisional.

2.1.2 Metodologia

A revisão integrativa constitui uma importante ferramenta na construção de
conhecimento e tem como finalidade apresentar a busca de evidências científicas e
fundamentar suas práticas, reforçando a sua aplicabilidade junto a novas pesquisas no campo
do cuidado em saúde, além de buscar a aquisição de mudança da práxis do trabalho e de
políticas públicas relacionadas ao tema (Soares et al., 2014).
Para a elaboração da presente revisão foram seguidas, criteriosamente, as seis fases do
processo: 1ª elaboração da pergunta norteadora; 2ª busca da literatura; 3ª coleta de dados; 4ª
análise crítica dos estudos incluídos; 5ªdiscussãodos resultados e 6ªapresentação da revisão
integrativa, que ocorre durante no percurso contextual do estudo (Teixeira, Medeiros,
Nascimento, Costa e Silva & Rodrigues, 2013). Recorreu-se à estratégia PICO (acrônimo para
População, Interesse, Comparação e “Outcomes” - desfecho).
Para descrever todos os componentes relacionados ao problema identificado e
estruturar a pergunta de pesquisa, que foi: como é protegido a amamentação dentro do sistema
prisional? E sua formulação surgiu de acordo com as orientações de Santos, Pimenta & Nobre
(2007) a partir da Prática Baseada em Evidências (PBE), que prevê metodologias e processos
para avaliação da qualidade dos estudos e mecanismos para a implementação na assistência.
A PBE propõe que os problemas clínicos que surgem na pesquisa, sejam decompostos
e organizados utilizando-se a estratégia PICO: Problema: lactantes privadas de liberdade;
Intervenção: Proteção e direito da amamentação, Controle: serviços de saúde e sistema
prisional; Desfecho: garantia do direito ao aleitamento materno à população encarcerada ou

33

privativa de liberdade. Os descritores de busca foram limitados após pesquisa nos dicionários
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Amamentação”, “Prisões”, “Serviços de Saúde”,
“Direito à Saúde”, “Enfermagem” e no Medical Subject Headings (MeSH): “Breastfeeding”,
“Prisons”, “Health Services”, “Rightto Health”, “Nursing”. Foram interligados os descritores
utilizando-se o operador booleano “AND” entre cada termo e do operador “OR” entre suas
variações linguísticas, de forma a que a busca se aproximasse e respondesse o tema
pesquisado, conforme quadro 1:
Quadro 1 - Busca de descritores bases de dado:
Combinação de Descritores
“Amamentação

AND

Bases de dados
Prisões”

OR LILACS (07); MEDLINE (08); SCIELO

“Breastfeeding AND Prisons”

(04);

BDENF

(01);

SCOPUS

(02);

PERIÓDICOS CAPES (09)
“Amamentação

AND

Prisões

AND LILACS (02); SCOPUS (01)

Enfermagem” OR “Breastfeeding AND
Prisons AND Nursing”
Amamentação AND Prisões AND Direito SCIELO (03); SCOPUS (01)
à Saúde OR “Breastfeeding AND Prisons
AND Rightto Health”
“Amamentação AND Prisões AND Direito LILACS (01)
à

Saúde

AND

Enfermagem”

OR

“Breastfeeding AND Prisons AND Rightto
Health AND Nursing”
39 Artigos

Total
Fonte: Santos, et al (2020).

O período de busca de artigos compreende o intervalo de 2013, ano da elaboração da
Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de liberdade (PNAISP) e anterior
à portaria interministerial nº 210 de 16 de janeiro de 2014 (Política Nacional de Atenção às
Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional –
PNAMPE), até 2020, nos seguintes bancos de dados: Periódicos Capes, LILACS (Literatura
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Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature
Analysis and Retrieval), SCIELO (Scientific Electronic Library Online), BDENF (Bases de
Dados de Enfermagem), SCOPUS (SciVerse Scopus).
Os critérios de inclusão dos artigos escolhidos foram os seguintes: estudos que
contemplassem a temática: proteção/direito da amamentação no espaço prisional, estudos
publicados entre 2013 e 2020, recorte temporal importante na elaboração de políticas na saúde
do sistema, os veiculados nos idiomas: inglês, português e espanhol com textos disponíveis na
íntegra. Os critérios de exclusão abrangeram publicações duplicadas; relatos de experiência;
artigos de reflexão e produções que só apresentassem o resumo.
A seleção foi realizada por dois revisores independentes. Após diversas reflexões
foram excluídos por consenso do grupo de autores. As publicações foram organizadas de
forma que se apresentassem com clareza e objetividade para leitura e síntese. As publicações
foram analisadas e os dados interpretados de forma organizada e sintetizada por meio de um
quadro sinóptico com a descrição dos resultados.
Um instrumento para extração de dados foi utilizado para coletar os dados dos estudos
selecionados com o objetivo de sintetizar as informações do quadro 1. A análise crítica foi
realizada pela equipe de dez pesquisadores, que participaram da seleção dos artigos, da
análise da metodologia, e da discussão dos artigos, em que as divergências dos participantes
foram debatidas e decididas por acordo, chegando aos resultados.
Foram selecionados 39 artigos, após criteriosa análise obtivemos 09 artigos validados.
A partir da análise interpretativa por abordagem temática (Bardin, 2011) emergiram as
seguintes categorias: Proteção à amamentação dentro do sistema penal e Inadequação aos
processos de apoio à amamentação no cárcere. O detalhamento do processo de seleção dos
artigos, cujo PRISMA foi escolhido para apoiar a descrição e a transparência da triagem,
elegibilidade e inclusão do estudo é apresentado na Figura 1.
Figura 1- Fluxograma da seleção dos artigos segundo as recomendações do Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses – PRIS
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Artigos identificados (n=39) LILACS=10, MEDLINE=08, SCIELO=07, BDENF=01, SCOPUS=4, PERIÓDICO CAPES=09
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Artigos rastreados (n=23)
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Artigos excluídos por seleção de título e resumo (n=14)

Artigos em texto completo avaliados
para elegibilidade (n=09)

u
s
ã
o

Estudos incluídos na análise (n=9)

Fonte: Adaptado de Tricco et al, (2018).

2.1.3 Resultados e Discussão
A coleta dos dados dos estudos selecionados foi classificada em um instrumento
elaborado que considerou: título, ano e país onde o estudo foi realizado, Método, Objetivo,
Resultado e Identificação do Estudo, conforme o quadro 2.
Quadro 2 – Síntese da coleta de dados dos artigos selecionados, RJ, Brasil, 2020:
Nº ARTIGO

TÍTULO/AUTORES

PERIÓDICO

RESULTADOS

A1

Aleitamento Materno no

Rev. Ciênc. Plur. T

Traz sentimentos

Sistema Penitenciário:

vivenciados pelas

Sentimentos da Lactante

lactantes pela

(Medeiros et al. 2020).

separação da
criança que faz seis
meses de vida. A
ausência de
orientações dos
profissionais de
saúde sobre
aleitamento materno
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acentua as
dificuldades
enfrentadas.
A2

“Breastfeeding in public”

Int. Breastfeed J

As instalações

for incarceratedwomen: the

carcerárias carecem

babyfriendlysteps

de políticas de

(Paynter&SnelgroveClarke,

amamentação,

2019).

fundamentais para o
apoio à
amamentação. A
missão abrangente
das instituições
carcerárias continua
sendo a segurança e
o apoio a
amamentação, a
qual é dificultada
em espaços de
conflito, punição,
vigilância e
controle.

A3

Significado O amamentar

Texto & contexto

O aleitamento

na prisão (Mariano &

enfermagem

constrói uma

Silva, 2018).

relação entre a mãe
e o filho, e
representa para
lactante uma forma
mais amena de
tolerar e conviver
dentro da
penitenciária

A4

Promoção do Aleitamento

Texto & contexto

A promoção do

Materno no Sistema

enfermagem

aleitamento materno
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Prisional a Partir da

no cárcere é

Percepção de Nutrizes

impositiva e nega a

encarcerada (Guimarães et

autonomia da nutriz

al., 2018).

para a tomada de
decisão consciente.

A5

De algozes a vítimas: dos

Psicol. argum.

O Sistema Penal

direitos cegos e nulos à

Brasileiro possui

mulher gestante em

diversas legislações,

situação de cárcere

porém descumprem

(Calhiari et al., 2015).

seu papel de
ressocialização e
empoderamento das
mulheres em
situação de cárcere.

A6

Quando a casa é a prisão:

Quaestio luris

A lei não é

uma análise de decisões de

cumprida além da

Prisão domiciliar de

discriminação

grávidas e mães após a Lei

negativa que incide

12.403/ 2011 (Braga&

sobre as gestantes e

Franklin, 2016).

lactantes do sistema
penal.

A7

Maternidade atrás das

Cad. Saúde Pública

Resgate da

grades: em busca da

cidadania e da saúde

cidadania e da saúde. Um

da mulher privada

estudo sobre a legislação

de liberdade e de

brasileira (Ventura, Simas

seu filho.

& Larouzé, 2015).
A8

A jurisprudência brasileira

Rev. Direito GV

A prisão domiciliar

acerca da maternidade na

para gestantes e

prisão (Simas, Ventura,

lactantes são

Baptista & Laurozé, 2015)

indeferidos pela
justiça brasileira

A9

Amamentação em

Rev. iberoam. educ.

Existe um espaço
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ambiente prisional:

invest. enferm.

específico para as

perspectivas das

mulheres que

enfermeiras de uma

amamentam e uma

penitenciária feminina

equipe de 24 horas

Irlandesa (Mariano, Silva

disponível,

&Andrews, T. (2015)

entretanto, o
aleitamento não é
uma prática dentro
do sistema penal da
Irlanda.

Fonte: Santos et al (2020).

O estudo A4 (Guimarães et al., 2018) cita a Política Nacional de Atenção às Mulheres
em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional- PNAMPE- 2014,
política específica para assistência à saúde das mulheres privadas de liberdade que fomenta o
direito à amamentação no sistema penal. Segundo o Artigo A7 (Ventura et al., 2015) as
legislações brasileiras foram construídas para proteger a maternidade/ aleitamento dentro do
cárcere, trabalhando também a fase do desmame.
Outra questão apresentada pelas pesquisas A3 (Mariano & Silva, 2018) e A8 (Simas et
al., 2015) foi o fato de que, embora haja a vigência de leis que protegem a permanência da
criança com suas mães no sistema carcerário brasileiro no período da amamentação, o
ambiente prisional é impróprio.
Segundo o estudo A8 (Simas et al., 2015), esse local é incompatível com um
desenvolvimento saudável, destarte ser um ambiente insalubre, que pode acarretar diversos
problemas sociais, psicológico e de saúde para a mulher privada de liberdade e de seu filho.
Segundo o artigo A7 (Ventura et al., 2015), essas mulheres privadas de liberdade
preocupam-se com esse ambiente impróprio para seus filhos, como conclui o artigo A4
(Guimarães et al., 2018). Se as crianças adoecerem, a punição da mãe recai também na
própria criança.
É importante notar que as pesquisas como A3 (Mariano & Silva, 2018) e A8 (Simas et
al., 2015) esclarecem que, mesmo que o cárcere seja um ambiente conflitante para a
permanência da criança junto à mãe, no período da lactação ocorrem momentos de reflexão e
mudança de comportamento da lactante privada de liberdade. Essas mulheres ficam mais
tranquilas quando estão com seus filhos dentro do sistema penal e percebem que ao
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amamentar seus filhos há uma série de questões envolvidas, tais como fatores sociais,
emocionais, econômicos, que ajudam a fortalecer a saúde da criança e da mulher.
Segundo os artigos A1 (Medeiros et al., 2020) e A3 (Mariano & Silva, 2018), essa
mulher cuida da criança, amamenta e desenvolve a maternagem De fato, esse processo
também ajuda a diminuir o seu sofrimento nesse período de encarceramento, servindo o
aleitamento como uma segurança para ambos.
O artigo A7 (Ventura et al., 2015) reforça que, no espaço carcerário brasileiro, os
direitos de acesso aos cuidados de saúde, bem como os direitos referentes à saúde reprodutiva
e aos direitos familiares das mulheres privadas de liberdade não são efetivados. Tais mulheres
sofrem discriminação no encarceramento, que recai não só nelas mesmas, igualmente, em
seus filhos e suas famílias A4 (Guimarães et al., 2018). Consequentemente, a instituição
prisional brasileira fere os direitos humanos internacionais, violando os direitos legais, sociais
e de saúde (Braga& Franklin, 2016).
No estudo A9 (Mariano et al., 2015), se observa que em um país desenvolvido como a
Irlanda, mesmo que se tenha o direito de amamentar no espaço penitenciário por um período
de doze meses e seja ofertado um ambiente individualizado para cada lactente e seu filho, esta
prática não acontece. Muitas mulheres que estão presas na Irlanda deixaram seus filhos sob a
responsabilidade de outras pessoas. Isto ocorre porque a maioria, destas mulheres, entende a
amamentação como mais um tipo de alimentação para a criança, dada a baixa prevalência da
cultura de aleitamento no país, e pela ausência de promoção do aleitamento dentro da
penitenciária irlandesa.
O artigo A2 (Paynter & Snelgrove-Clarke, 2019) relata que na unidade penitenciária
da Província da Costa Leste do Canadá não há uma política de aleitamento materno,
entretanto, existe uma política a nível provincial compartilhado entre as autoridades de saúde
e o Departamento Provincial de Saúde Pública sobre amamentação, contudo, essa política não
é operacionalizada para as mulheres encarceradas. Os bebês acabam sendo separados das
mães e essas dificilmente também recebem visitas. Além disso, a nível federal existe o direito
dos prisioneiros aos serviços de saúde, no entanto, a lei falha em não atender especificamente
a amamentação ou saúde perinatal.
O estudo A8 (Simas et al., 2015) afirma que, no Brasil, o apoio das famílias para
lactantes privadas de liberdade é muito difícil porque, na maioria das vezes, elas são
abandonadas pelos familiares e amigos, por causa do preconceito que sofrem por não serem
consideradas “boas mães”. Normalmente, o parceiro da mulher privada de liberdade não lhe
dá apoio e também não fica com os próprios filhos na época em que a mulher é presa,
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tornando extremamente importante o apoio da sociedade (representada por instituições e
órgãos públicos) para estas mulheres e seus filhos dentro do cárcere (Guimarães et al., 2018)
Em face da análise, além do estigma e do abandono dos familiares, o estudo A3
(Mariano & Silva, 2018) complementa que o próprio ambiente penitenciário brasileiro
contribui para que as lactantes percam seus laços afetivos. Segundo os estudos A4 (Guimarães
et al., 2018) e A7 (Ventura et al., 2015), este ambiente, além de isolar a lactante, interfere
diretamente na saúde da mulher e da criança, por ser estressante, insalubre e causador de
grande sofrimento psicológico, devido às condições inadequadas para abrigar mulheres no
período puerperal. O artigo A4 (Guimarães et al., 2018) explica que as condições estressantes
vividas por essa mulher dentro do cárcere irão influenciar diretamente na prática de
amamentar, tornando-a não prazerosa para muitas mulheres dentro do sistema penal (Diuana;
Corrêa & Ventura, 2017).
A vivência de amamentar no ambiente carcerário, de acordo com o que é levantado
pelos autores do artigo A1 (Medeiros et al., 2020), é muitas vezes acompanhado de um
sentimento de indiferença, pesar e descontentamento.
Registra-se aqui a importância dos profissionais de saúde, apresentada no estudo A4
(Guimarães et al., 2018), que faz alusão à assistência desses profissionais no sistema penal. O
cuidado da amamentação é voltado para a saúde da criança e deixa de valorizar as
necessidades da lactante privada de liberdade. Se esta prática profissional mudasse,
aumentaria a adesão ao aleitamento dentro do sistema penal. Ações educativas podem
contribuir para que a mulher participe da decisão de amamentar, trazendo conhecimentos dos
benefícios da amamentação para saúde da mulher e de e seu filho (Guimarães et al., 2018).
Ao discutir a assistência dos profissionais de saúde no sistema carcerário brasileiro, os
estudos A5 (Calhiari et al., 2015) e A7 (Ventura et al., 2015) relembram que a composição
dos profissionais que fazem parte do Serviço de Saúde do sistema carcerário deveria ser
formada por uma equipe multidisciplinar em quantidade suficiente, com especialização para o
atendimento da lactante e criança, como determinam as legislações e políticas brasileiras.
O estudo A4 (Guimarães et al., 2018) cita que não existe no Brasil assistência de saúde
de forma integral no sistema penal e que seria um bom momento para proporcionar educação
em saúde sobre os direitos reprodutivos para as lactantes privadas de liberdade. Desse modo,
para ampliar o aleitamento materno, é essencial a utilização do manejo clínico ampliado por
todos os profissionais que trabalham com a amamentação, buscando somar conhecimentos, a
fim de ampliar a promoção, a prevenção e apoio ao aleitamento materno (Carvalho & Gomes,
2017).
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De acordo com o estudo A2 (Paynter & Snelgrove-Clarke, 2019) o potencial para
maior ênfase na amamentação pode criar pressões adicionais e sentimentos de baixa
autoestima entre essas mulheres encarceradas, especialmente em decorrência ao contexto e
restrições estruturais, e isso deve ser identificado. A resposta positiva materna a amamentação
aponta um grande potencial para educação e apoio em busca do empoderamento deste público
feminino.
O estudo A9 (Mariano, Silva & Andrews, 2015) mostra que, apesar do presídio
feminino da Irlanda oferecer uma equipe de saúde 24 horas e também um ambiente adequado
para permanência da criança com sua mãe, essa mulher não tem o apoio da família e dos
profissionais de saúde. Não realizam atividades de promoção ao aleitamento materno, e isto
acontece porque os profissionais dizem respeitar o desejo da mulher privada de liberdade que
não quer amamentar. A decisão de amamentar fica, exclusivamente, voltada à questão cultural
e social da lactante irlandesa.
A análise dos resultados revelou semelhança dos artigos em relatar a proteção/direito
da amamentação dentro do sistema penal e, em outro momento, foram analisadas as barreiras
do apoio ao aleitamento materno dentro deste contexto. Nesse aspecto, emergiram duas
categorias que respondiam ao objetivo e à questão norteadora. A primeira categoria
apresentada foi a “Proteção a amamentação dentro do sistema penal” e a segunda
“Inadequação aos processos de apoio à amamentação no cárcere”.

2.1.3.1 Proteção à amamentação dentro do cárcere

No que tange à proteção ao aleitamento materno dentro do cárcere, os resultados
indicaram que a legislação brasileira prevê garantias para sua efetivação, em consonância,
inclusive, com a legislação internacional das Regras de Bangkok (Brasil, 2016). Essas leis
perspectivam ações que visam proteger as gestantes, o aleitamento e as crianças no período de
encarceramento. Compreende-se que esse direito contempla todo o processo de amamentação,
desde o acompanhamento da gestação até a fase do desmame.
As mulheres em situação de prisão, sem dúvida, possuem necessidades de superação
de suas condições de vulnerabilidade social e econômica na política pública brasileira
(Corrêa, Chaves, Almeida & Ramos, 2020). Todavia, há uma distância entre o que prevê a
legislação e a efetivação dos direitos de acesso aos cuidados de saúde dessa população.
Estudos apontam que os direitos referentes à saúde reprodutiva e aos direitos familiares das
mulheres privadas de liberdade não são efetivados, inclusive indica-se a não observância dos
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direitos humanos internacionais das mulheres encarceradas que amamentam, ou seja, os
direitos legais, sociais e de saúde são violados ou negados.
Conforme os resultados indicaram que há uma robusta legislação que prevê o direito à
amamentação no sistema prisional, contudo, sua efetivação carece de ações e políticas
públicas para concretizar esses direitos. Além disso, incluem a disponibilização de
acompanhamento multiprofissional e campanhas educativas que informem sobre os benefícios
do aleitamento materno para o binômio mãe-bebê, reforçando o que já existe na legislação
brasileira e internacional. Vale salientar que o direito de amamentar deve ser protegido e
assegurado para todas as lactantes privadas de liberdade e seus filhos. Portanto, negligenciar
este direito resulta em violações aos direitos humanos, especialmente, quando se considera
que essas mulheres e seus filhos tornam- se mais vulneráveis quando estão em ambiente
carcerário (Fochi, Higa, Camisão, Turato & Lopes, 2017).
Por isso, compreende-se, ainda, que no período da lactação ocorrem momentos de
reflexão e permite uma transformação no comportamento da lactante privada de liberdade. Há
indicativos que reforçam os benefícios desse ato para a mulher encarcerada, com redução da
ansiedade, diminuição do sofrimento psíquico, melhora na autoestima e reforço nos laços
afetivos trazendo segurança para ambos (mãe-filho).
Entende-se que o ambiente prisional não é adequado para receber e proporcionar a
permanência da criança com suas mães no sistema carcerário brasileiro, uma vez que são
locais insalubres e não foi evidenciada a existência de áreas destinadas para o exercício desse
direito de amamentar. O ambiente penitenciário torna-se, assim, um espaço inapropriado para
lactação, e para o desenvolvimento de uma criança (Leal, Ayres, Esteves-Pereira, Sánchez &
Larouzé, 2016; Andrade & Gonçalves, 2018).
Em face à questão em foco, sinaliza-se para contornar esse problema a construção de
estruturas físicas adequadas para receber as crianças e permitir a privacidade das nutrizes que
desejarem exercer suas escolhas. Faz-se necessário realizar trabalhos para o resgate da
cidadania das mulheres privadas de liberdade, principalmente trabalhos relacionados à
amamentação, com legislações claras e definidas em relação à saúde feminina e direitos das
crianças, esclarecendo o papel do Estado, da família e do sistema prisional (Leal et al., 2016).
É interessante notar que o sucesso da amamentação em qualquer local do mundo
depende, primordialmente, que a mulher seja detentora de conhecimentos a respeito dos
benefícios desse leite para uma vida saudável do seu bebê, além da realização de ações de
promoção e apoio junto à família e ao companheiro, entendendo também a importância dos
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profissionais e gestores no estímulo à prática do aleitamento materno (Carvalho & Gomes,
2017).
No tocante ao processo de amamentação, percebe-se uma pressão social e até mesmo
uma “ameaça” de retirar a tutela do filho se houver descumprimento das regras e normas da
instituição na qual se encontra. Somam-se a isso as especificidades da população carcerária, o
contexto desse ambiente vulnerável e a resistência das autoridades públicas no apoio à
lactação no cárcere. Devido ao grande crescimento desta população (Diuana, Corrêa &
Ventura, 2017), a questão deixa de ser invisível, e os cuidados de saúde para as mulheres que
amamentam dentro do cárcere passam a ser um assunto relevante e atual, cujas discussões
pela sociedade científica precisam ser ampliadas (Braga & Franklin, 2016).

2.1.3.2 Inadequação aos processos de apoio à amamentação no cárcere

Vale destacar quando se amamenta no sistema carcerário brasileiro, a mulher segue as
normas da instituição na qual se encontra e, caso as regras sejam descumpridas, seu filho será
retirado. Assim, esse ambiente determina as regras, esquecendo-se de considerar a
individualidade e cultura de cada mulher (Calhiari et al., 2015; Guimarães et al., 2018). Desta
forma, amamentar no espaço prisional é um tema complexo, em razão das especificidades da
população carcerária, além de ser um ambiente vulnerável e com pouco apoio à lactação
(Matão, Miranda, Malaquias & Souza, 2016).
Fica claro que

o apoio ao aleitamento materno também necessita lidar com alguns

fatores sociais, psicológicos e afetivos desencadeados por essa tensão entre o direito de
amamentar e as condições para efetivação desse ato. os resultados apontaram para a falta de
apoio das famílias para lactantes privadas de liberdade, o abandono do parceiro, a pressão
social sobre a expectativa de comportamentos de uma “boa mãe”, a indiferença de algumas
autoridades quanto ao direito previsto na legislação, as condições estressantes vividas por essa
mulher dentro do cárcere, as impossibilidades de se viver a plenitude do ato de amamentar, o
sentimento de indiferença, pesar e descontentamento. Além desses fatores, a condição da
mulher encarcerada suscita pressões adicionais e sentimentos de baixa autoestima.
Nesse contexto, então, o apoio necessita chegar de outras fontes, exige-se uma
mobilização do sistema prisional para lidar com essas ausências. Como possibilidade para
suprir essa carência do apoio à amamentação, indica-se a ação de Organizações não
Governamentais (ONG’s), o serviço da pastoral da saúde, como também políticas públicas de
saúde com mobilização da enfermagem e demais profissionais que possam colaborar com a
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superação desses obstáculos, assumindo-se a promoção, proteção e apoio à política do
aleitamento materno como um direito da mãe e da criança brasileira em qualquer
circunstância.
A integralidade das ações deverá fazer parte da assistência ao aleitamento materno. O
estudo da Irlanda evidência isto, pois, apesar do sistema penal possuir ambientes favoráveis
para amamentar e proteger a criança, permitindo sua permanência com sua mãe até um ano de
idade, a falta de promoção do aleitamento materno pelos profissionais de saúde e da própria
sociedade, por não valorar a importância do amamentar, resultou em uma baixa adesão à
prática (Mariano et al., 2015).
Se o ambiente penitenciário brasileiro contribui para que as lactantes percam seus
laços afetivos, a possibilidade de se viver o ato de amamentar no ambiente carcerário pode
mudar o panorama negativo presente no sistema penitenciário nacional. Os resultados
sinalizam para a importância dos profissionais de saúde, dentre eles o enfermeiro, para
promover ações educativas de valorização dessas práticas, auxiliando e instrumentalizando a
mulher encarcerada a poder tomar sua decisão fundamentada nos benefícios para o binômio.
Entende que o aleitamento materno traz benefícios a curto e longo prazo para as mulheres,
crianças e sociedade (Victoria et al., 2016). Esta revisão em foco revela que o sistema penal
brasileiro possui proteção para amamentação, por meio de suas Legislações, das Políticas
Públicas Nacionais e das Políticas Internacionais.
Nesse estudo, contempla-se, ainda, o apoio da Enfermagem junto a uma equipe
multiprofissional, uma vez que permitirá o acesso a diferentes serviços do Sistema de Saúde
Pública à população do sistema carcerário feminino. Os dados indicaram que não existe no
Brasil assistência de saúde de forma integral no sistema penal, fato que ratifica a necessidade
de se organizar estratégias de atenção à saúde da população feminina encarcerada,
especialmente na garantia dos direitos reprodutivos para as lactantes privadas de liberdade.
Mais uma vez, o sucesso da amamentação depende do empoderamento da mulher, que lhe
seja oportunizado o conhecimento sobre o tema, que seja detentora de conhecimentos a
respeito dos benefícios do leite materno tanto para si, quanto para o filho.
Entende-se, então, que para proteger o direito do aleitamento materno de forma segura
para todas as mulheres privadas de liberdade é necessário que exista execução da legislação,
protegendo e promovendo ações voltadas para a amamentação com apoio efetivo no sistema
prisional às necessidades das mulheres nutrizes e seus bebês (Brasil, 2017).
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2.1.4 Lacunas encontradas no estudo
As lacunas encontradas nesta revisão integrativa estão correlacionadas com:
 Poucos estudos brasileiros em relação ao apoio, promoção e proteção ao
aleitamento no cárcere.
 Diversas legislações protegem a maternidade (gestantes, nutrizes e crianças),
porém, os próprios estudos citam que ainda persistem as violações desses direitos
 Pesquisas necessitam avaliar as atividades desenvolvidas pelas Equipes de saúde
sobre AM no ambiente carcerário brasileiro.
 Novo tema a ser trabalhado: lactentes que receberam o benefício da prisão
domiciliar, como apoiar, promover e Proteger o AM.

2.1.5. Considerações

Apesar de o Brasil apresentar avanços significativos na prática do aleitamento
materno, amamentar no espaço do sistema prisional, ainda, é uma situação de invisibilidade
para a sociedade e a produção científica. Para o país alcançar as metas dos objetivos do
Desenvolvimento Sustentável de 2030, principalmente, na redução das desigualdades sociais
e redução da morte infantil, é primordial que o sistema penal possua políticas públicas
efetivas para a proteção a amamentação no cárcere, segurança social para as lactantes com
seus filhos que vivem em situação de vulnerabilidade.
O aleitamento materno tem um impacto fundamental no estabelecimento e
fortalecimento do vínculo com o bebê, em uma situação adversa, podendo contribuir também
para uma reflexão e mudanças na mãe privada de liberdade, com impactos de longo prazo.
Sendo a amamentação um direito humano fora ou dentro do espaço prisional, cabe ao sistema
penal promover, proteger e apoiar aleitamento materno às mulheres lactantes privadas de
liberdade. Para que ocorra essa garantia, é necessário desenvolver educação em saúde
qualificando o processo de trabalho em saúde na área da amamentação.
A lactante privada de liberdade necessita de ações de apoio que garantam o ato de
amamentar com segurança e a promoção de ações educativas relativas ao aleitamento
materno, incluindo a orientação dos servidores do sistema carcerário.
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Considera-se que a abordagem desta temática, deverá gerar impacto no sentido
ampliar as diretrizes de cuidado à saúde de mulheres lactentes privadas de liberdade,
favorecendo a qualidade de vida das mulheres no ambiente penal e seus filhos. O foco do
estudo se volta para a área da saúde na proteção e apoio à amamentação, trazendo uma análise
dos estudos publicados acerca do tema, especialmente, da dimensão do assunto para as
práticas da Enfermagem, que têm um papel crucial na promoção, orientação e manejo do
aleitamento.

47

REFERÊNCIAS
Andrade, A B C., & Gonçalves, M J F. (2018). Maternidade em Regime Prisional: Desfechos
Maternos e Neonatais. Revista de Enfermagem UFPE online, 12(6), 1763-71. doi:
10.5205/1981-8963-v12i6A234396p1763-1771-2018
Bardin,
L.
(2011).
Análise
de
conteúdo.
Lisboa,
Portugal.
Braga, A N G., & Franklin, N I C. (2016). Quando a casa é a prisão: Uma análise de decisões
de prisão domiciliar de grávidas e mães após a lei 12.403/2011. Quaestio Iuris, 9(1), 349-45.
doi:
10.12957/rqi.2016.18579.
BRASIL (2015). Saúde da Criança: aleitamento materno e alimentação complementar
(Cadernos de Atenção Básica) (2a ed.). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção
Básica.
Brasília,
DF:
Ministério
da
Saúde.
BRASIL (2016). Conselho Nacional de Justiça. Regras de Bangkok: Regras das Nações
Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para
Mulheres Infratoras/ Conselho Nacional de Justiça, Departamento de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas,
Conselho Nacional de Justiça – 1. Ed – Brasília: Conselho Nacional de Justiça.
BRASIL (2017). Bases para a discussão da Política Nacional de Promoção, Proteção e
Apoioao Aleitamento Materno. e. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas
Estratégicas.
Brasília,
DF:
Ministério
da
Saúde.
BRASIL (2017). Informe situacional sobre os programas de alimentação e nutrição e de
promoção da saúde na atenção básica. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. Recuperado em 04
agosto,2020, de https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/informe-situacionalsobre-osprogramas-de-alimentacao-e-nutricao-e-de-promocao/.
BRASIL (2018). Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN Mulheres
(2a ed.). Departamento Penitenciário Nacional. Brasília, DF: Ministério da Justiça e
Segurança
Pública.
Calhiari, E A, Santos, L R S., & Brunini, B C C B. (2015). De algozes a vítimas: dos direitos
cegos e nulos à mulher gestante em situação de cárcere. Psicologia Argumento, 33(82), 393409. doi: 10.7213/psicol.argum.33.082.AO05.
Carvalho, M R., & Gomes, C F. (2017). Amamentação Base Científica. Rio de Janeiro,
Brasil:
Guanabara
Koogan.
Corrêa, M. de F., Chaves, A. B. P., Almeida, S. dos S. de, & Ramos, E. M. L. S. (2020).
Mulheres na Prisão: dinâmica do encarceramento feminino na região metropolitana de
Belém– Pará - Brasil. Research, Society and Development, 9(8), e494985980. doi:
doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5980.

48

Costa, L H R., Alves, J P., Fonseca, C., Costa, E P., & Fonseca, F M. (2016). Gender in the
context of sexual and reproductive rights of women deprivedo fliberty. Enfermería Global,
16(43), 164-75. Retrieved from: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v15n43/en_docencia1.pdf
Diuana, V., Marilena, C D V., Corrêa, M., & Ventura, M. (2017). Mulheres nas prisões
brasileiras: tensões entre a ordem disciplinar punitiva e as prescrições da maternidade.
Physis:Revista de Saúde Coletiva, 27(3), 727-47. doi:10.1590/S0103-73312017000300018.
Fochi, M C., Higa, R., Camisão, A., Turato, E., & Moraes, Lopes M H. (2017). Vivências de
gestantes em situação de prisão. Revista Eletrônica de Enfermagem, 19, A57. doi:
0.5216/ree.v19.46647.
Guimarães, M L., Guedes, T G., Lima, L S., Morais, S C R V., Javorski, M., & Linhares, F
M P. (2018). Promoção do Aleitamento Materno no Sistema Prisional a Partir da
Percepção de Nutrizes encarcerada. Texto & Contexto Enfermagem, 24(4), e3030017.
doi:10.1590/010407072018003030017.
Instituto Alana e Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. (2019). Pela liberdade: a
história do habeas corpus coletivo para mães & crianças. São Paulo, Brasil: Instituto Alana.
Leal, M C., Ayres, B V S., Pereira, A P E., Sánchez, A R., &Larouzé, B. (2016). Nascer na
prisão: gestação e parto atrás das grades no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 21(7),
2061-70.doi:10.1590/1413-81232015217.02592016.
Lockwood, C., Porrit, K., Munn, Z., Rittenmeyer, L., Salmond, S., Bjerrum, M., &Stannard,
D. (2017). Systematic reviews of qualitative evidence. In E. Aromataris & amp; Z. Munn,
orgs, JoannaBriggs Institute Reviewer’s Manual. The Joanna BriggsInstitute.
Mariano, G J S., & Silva, I A. The Meaning of Breastfeed in Prison. (2018). Texto &
Contexto
Enfermagem,
27(4),
e0590017.
doi:
10.1590/0104-07072018000590017.
Mariano, G J S., Silva, I A., & Andrews, T. Amamentação em ambiente prisional:
perspectivas das enfermeiras de uma penitenciária feminina Irlandesa. Revista
Iberoamericana de Educacion e Investigacionen Enfermería, 5(3), 15-24. Retrieved from:
https://www.enfermeriA21.com/revistas/aladefe/articulo/169/
Matão, M E., Miranda, D B., Malaquias, A., & Souza, E L. (2016). Maternidade atrás das
grades: particularidades do binômio mãe e filho. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste
Mineiro,
6(2),
2235-2246.
doi:
10.19175/recom.v6i2.984.
Medeiros, A N., Ferreira, B M V., Costa, L V F de A., Silva, J C B da., Guerra, M C G C.,
Albuquerque, N L A. (2020). Aleitamento materno no sistema penitenciário: sentimentos
da
lactante.
Ciência
Plural,
6(1),
18-31.
Retrieved
from:
https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/18255/12526

49

Neves, M C A. Amamentação: um direito que ultrapassa os limites da lei. (2016). Revistas
dos
Tribunais
online,
967(s/n),
1-16.
Retrieved
from:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_
servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.967.10.PDF.
Paynter, M J., & Snelgrove-Clarke, E. (2019).Breastfeeding in public” for
incarceratedwomen: the baby-friendlysteps. International Breastfeed Journal, 14(16). doi:
https://doi.org/10.1186/s13006-019-0211-3
Rodrigues, C. dos S. de F., Santos, B. Z. dos, Lipinski, J., Costenaro, R. G. S., & Zamberlan,
C. (2020). Aleitamento materno exclusivo na primeira hora de vida: uma revisão
integrativa.
Research,
Society
and
Development,
9(7),
e799974799.
https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4799
Rollins, N C., Lutter, C K., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton, S. et al. (2016).
Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, andlifelongeffect. The
Lancet,387(10017),
475-90.
doi:
10.1016/S0140-6736(15)01024-7.
Santos C M C, Pimenta C A M, Nobre M R C. (2007). A estratégia PICO para a
construção
da pergunta de pesquisa e busca de evidências. Revista Latino-Americana de Enfermagem,
maio-junho; 15(3), 508-11. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692007000300023.
Simas, L., Ventura, M., Baptista, M R., &Larouzé, B. (2015). A jurisprudência brasileira
acerca da maternidade na prisão. Revista Direito GV, 11(2), 547-71. doi: 10.1590/18082432201524.
Soares, C B., Hoga, L A K., Peduzzi, M., Sangaleti, C., Yonekura, T., & Silva, D R A D.
(2014). Integrative Review: Concepts And Methods Used In Nursing. Revita da Escola de
Enfermagem da USP, 48(2), 335-45. doi: 10.1590/S0080-623420140000200020.
Teixeira, E., Medeiros, H P., Nascimento, M H M., Silva, B A C., & Rodrigues, C. (2013).
Integrative Literature Review Step-By-Step & amp; Convergences With Other Methods
of Review. Revista Enfermagem da UFPI, 2(spe.), 3-7. Retrieved from:
https://revistas.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/1457/pdf.
Tricco, A C. et. al. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR):
Checklist and Explanation. Annals of Internal Medicine, 169(7), 467-473. doi: 10.7326/M180850.
Ventura, M., Simas, L., & Larouze, B. (2015). Maternidade atrás das grades: em busca da
cidadania e da saúde. Um estudo sobre a legislação brasileira. Cadernos de Saúde Publica,
31(3),
607-619.doi:
10.1590/0102-311x00092914.
Vieira, C. M., Freitas, H. M. B. de, Zanon, B. P., & Anversa, E. T. R. (2020). Promoção do
aleitamento materno exclusivo na visão dos profissionais de uma Estratégia Saúde da
Família.
Research,
Society
and
Development,
9(8),
e796986355.
https://doi.org/10.33448/rsdv9i8.6355

50

2.2 Artigo de revisão de scopo
Promoção, proteção e apoio a amamentação no espaço prisional: scoping review

2.2.1 Introdução

No Brasil, a população feminina privada de liberdade aumentou 525% de 2000 a 2016,
alcançando uma taxa de aprisionamento de 55,4 para cada grupo de 100 mil mulheres acima
de 18 anos.(1) Segundo o estudo de Leal et al. (2016), 90% das gestantes privadas de liberdade
no Brasil já são presas grávidas.(2) Normalmente, as características das mulheres presas são:
jovens, negras, baixa escolaridade, baixa renda, pouco apoio familiar, multiparidade, maioria
ainda não foi julgada e a grande parte está envolvida com tráficos de drogas.(1)
Devido à relevância do assunto, em 2010 foi aprovada internacionalmente a Regra de
Bangkok pela Assembleia das Nações Unidas, onde foi estabelecido atendimento à
maternidade dentro das prisões, afirmando que essas mulheres possuem necessidades
específicas e que devem ser garantido para elas e seus filhos os direitos humanos,
principalmente no que se refere ao direito humano à alimentação adequada e à segurança
alimentar e nutricional, incluindo neste ínterim o incentivo a

amamentação dentro das

unidades prisionais, além de reforçar que a criança não pode ser tratada como presa e o
ambiente deve ser parecido com o ambiente externo.(3)
Assim, para proteger as mulheres, gestantes e lactantes nas prisões brasileiras no
Brasil foi elaborada a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de
Liberdade e Egressas (PNAMPE), publicada por meio da Portaria Interministerial nº
210/2014 que estabelece diretrizes, metas e ações em saúde para atenção à gestação e à
maternidade na prisão, garantido que a Política da Rede Cegonha seja inserida no sistema
prisional brasileiro.(8) Desta forma, a PNAMPE determina que as prisões respeitem o período
mínimo de amamentação e a convivência da mãe com o filho até os dois primeiros anos de
vida do bebê, além de garantir uma atenção à maternidade, onde existam atividades
específicas para as necessidades das gestantes e lactantes.
Contudo, apesar de existirem diversas legislações nacionais e internacionais que
protegem as gestantes, lactantes e seus filhos dentro do sistema prisional brasileiro, muitos
destes direitos são violados. Simas et al. (2018) cita que as mulheres privadas de liberdade
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durante a gestação, parto, pós-parto e puerpério possuem um atendimento inferior e desigual
em relação às mulheres que estão em liberdade. (5)
Desta forma, para diminuir as desigualdades em relação à amamentação o sistema
prisional brasileiro deve seguir o que preconiza o Ministério da Saúde (MS) na Política
Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, que determina uma
assistência com equidade, universalidade, integralidade e

estabelece linhas de cuidados

voltadas para a prática de amamentar. (5)
Conforme determina a referida Política, as ações de promoção acontecem com as
atividades educativas que capacitam a mulher, a família e a sociedade sobre os benefícios da
amamentação. As ações de proteção estão interligadas às legislações que garantem o direito
das mulheres em amamentar, e as ações de apoio são realizadas por meio do suporte que é
ofertado à mulher quando amamenta, com o objetivo de apoiar a mulher e ajudar a aumentar a
durabilidade da amamentação o maior tempo possível.(5)
Portanto, para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno no Brasil a Política
Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno se fundamenta nos
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que compreende a equidade, a integralidade, a
universalidade e, assim as pessoas que se beneficiam desta política não poderão, deste modo,
sofrer descriminação por questões sociais, econômicas, geográficas, opção religiosa ou
orientação sexual Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno
Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno.(6) Apesar de todo
incentivo , a taxa de amamentação vem caindo mundialmente, e para que os países consigam
aumentar a taxa será necessário que haja ações conjuntas que incentivem a amamentação e
desestimulem as fórmulas infantis.(7)
Nesta perspectiva, para compreender a amamentação dentro do sistema penal, há
necessidade de aprofundar cientificamente como ocorre o aleitamento materno dentro deste
ambiente. Logo, o presente trabalho traz um tema de relevância para o fenômeno da
amamentação nas prisões e tem como objetivo: mapear as ações de promoção, proteção e
apoio à amamentação que são realizadas no espaço prisional.
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2.2.2 Método

Objetivando mapear ações de proteção, promoção e apoio à amamentação que são
realizadas dentro do espaço prisional, utilizou-se da metodologia scoping review, proposta
pelo manual da JBI, e a pesquisa propõe mapear conceitos, esclarecer áreas de pesquisa e
identificar lacunas do conhecimento e explorar a amplitude da literatura. (8)
A pergunta da revisão foi realizada a partir da utilização da mnemônica PCC, sendo P
para participantes e considerando: puérperas e gestante, C para conceitos: ações de promoção,
proteção e apoio ao aleitamento materno, e C para contexto: sistema prisional. Assim, a
pergunta traçada foi: Quais as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
no espaço prisional?
Com base nestes elementos, foram identificados os termos descritores padronizados e
seus sinônimos, em português e inglês, nos vocabulários controlados - Descritores em
Ciências da Saúde (DECS), Medical Subject Healding (MESH)e Embase subject headings
(Emtree). Acrescentou-se termos identificados nos títulos, resumo em buscas preliminares
realizadas no Portal da Biblioteca Virtual em Saúde.
Os termos foram organizados para as estratégias de busca usando as aspas para
estabelecer a expressão exata do termo composto e ordem das palavras. E os operadores
booleanos OR para agrupamento dos sinônimos e AND para interseção dos termos. Os termos
identificados nos vocabulários controladas foram descritos no quadro 3.
Quadro 3 – Identificação dos termos e organização para estratégia de buscas:
PCC
PARTICIPANT
E
CONCEITO

CONTEXTO

MAPEAMENTO
"Aleitamento Materno" OR "Lactancia Materna" OR Aleitamento OR
"Alimentação ao Peito" OR Amamentação OR "Alimentación al Pecho"
OR Amamantamiento
"Breast Feeding" OR "Feeding, Breast" OR Breastfeeding
Não foi aplicado nas buscas afim de ampliar os resultados
Prisões OR prisão OR prisiones OR "centro penais" OR "Centros de
Readaptação Social" OR Carcere* OR "Instituição Penal" OR
"Instituições Penais" OR Penitenciária OR Presídio* OR Prisão OR
Reformatório* OR prisional OR "centro de ressocializaçao" OR "centro
penal" OR "centro de recuperaçao" OR "centro de reeducaçao" OR
"centro de reintegraçao social" OR reformatorio OR "estabelecimento
penal" OR "colonia penal" OR "colonia agrícola" OR "conjunto penal"
OR "cadeia pública" OR "instituto penal" OR "centro de detenção" OR
Prisioneiros OR prisioneiras OR Detenta* OR Encarcerada* OR "Pessoa
Privada de Liberdade" OR "Pessoas Privadas de Liberdade" OR
"População Privada de Liberdade" OR Presa* OR Cautivo* OR
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Detenido* OR Detenidos OR "Persona Privada de Libertad" OR
"Personas Encarceladas" OR "Personas Privadas de Libertad" OR Preso*
OR Rehenes OR Prisiones OR "Centros Penales" OR "Centros de
Readaptación Social" OR Cárcele* OR "Instituciones Penales"

Prisons OR Prison OR jail OR prison OR "penal institution" OR "guard
house" OR "correctional facility" OR "detention center" OR penitentiary
OR "detention facility" OR Prisoners OR Prisoner OR Incarceration OR
"correctional facilities" OR "correctional facility" OR "incarcerated
offender" OR "incarcerated offenders" OR "incarcerated population" OR
inmate OR inmates
As buscas foram realizadas em outubro de 2020 nas bases de dados - Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em
Enfermagem (BDENF), Base da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) dentre
outras do Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na BVS especializada
Aleitamento Materno. No Medical Literature, Analysis, and Retrieval System Online
(Medline) via Pubmed, na Scientific Electronic Library Online (Scielo).
No Portal de Periódicos da Capes foram empregadas as bases de dados: Web of
Science (Clarivate Analytics), Scopus e Embase (Elsevier) e Cumulative Index to Nursing and
Allied Health Literature - Cinahl, Academic Search Premier; SocINDEX with Full Text
(EBSCO), Applied Social Sciences Index & Abstracts - ASSIA, Education Resources
Information Center (ERIC); National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts
Database; Sociological Abstracts (Proquest) e APA PsycInfo (American Psychological
Association). Acrescentou-se busca da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e busca
manual nas ferramentas de busca Google e Google Acadêmico. Os limites de idioma:
português, espanhol e inglês. Não houve delimitação temporal para ampliar os resultados.
Para auxiliar na condução do processo de seleção utilizou-se o software Rayyan QCRI
0.0.1 para organização dos artigos. Iniciou-se seleção primeiramente pela leitura de títulos,
seguida da leitura dos resumos, e após seleção, foi realizada a leitura do texto completo. O
time de revisão começou o processo de forma independente, e depois foram realizadas
reuniões, a de fim decidir sobre a seleção dos estudos. Quando da ocorrência de discordância
e dúvidas, um 3º revisor era solicitado a participação. Nos casos em que houve a permanência
de discordância optou-se por contatar o autor para esclarecer as dúvidas, e na impossibilidade
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do contato, optou-se pela exclusão do estudo.
Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: estudos nos idiomas Português,
Inglês e Espanhol; tipos de estudos: artigos de revisão e originais, carta ao editor, estudo de
caso, relatos de experiência que contemplassem a temática aleitamento materno no sistema
prisional disponíveis em texto completo. Já como critérios de exclusão: artigos disponíveis
somente em resumo, bem como estudos que não continham informações claras sobre método,
fenômeno de interesse, contexto, tamanho da amostra, e resultados que não se alinhassem
com o objetivo desta revisão. (9)
Os estudos que não estavam disponíveis foram solicitados à bibliotecária responsável
do Hospital Universitário Clementino da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(HUCFF/UFRJ), contudo, no momento da pandemia de COVID-19, muitas bibliotecas
encontram-se sem acesso, impossibilitando a busca, assim 08 estudos não puderam ser
acessados nesta pesquisa. Esta scope review foi registrada no OSF - Open Science Framework
- com o Identificador: DOI 10.17605 / OSF.IO / 6NHS3.

2.2.3 Resultados

Os resultados do processo das buscas dos estudos nas bases de dados e as inclusões e

Identifica

Elegibilidade

exclusões podem ser observados no Fluxograma PRISMA. (Figura 2)
ASSIA; ERIC; NCJRS Sociological Abstracts (n = 13)
BDTD (n = 04)
Busca Manual (n = 09)
BVS (n = 62)
BVS Aleitamento Materno (n = 176)
CINAHL; Academic Search Premier; SocINDEX with Full
Text (n = 68)
Embase (n = 34)
Medline/Pubmed (n = 17)
PsycINFO (n = 05)
Scielo (n = 13)
Scopus (n = 44)

Identificação de referências nas bases de
dados

N = 465

Remoção de registros duplicados
(n = 177)
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Inclusão

Referências após remoção das
duplicações (n = 288)

Seleção

Artigos excluídos
(n = 16)

Artigos incluídos
(n = 33 )

Exclusão por título (n =
175)
Exclusão por resumo (n =
56)
Estudos que não
continham informações
claras sobre método =
04
Resultados que não se
alinhassem com o
objetivo desta revisão =
06
Não possuía Contexto
no sistema prisional =
06

Figura 2 – PRISMA, scoping review 11

Foram encontrados 465 artigos, onde 177 eram duplicados, 175 foram excluídos por
título e 56 por resumo, logo 57 artigos foram incluídos, entretanto destes, 08 foram excluídos
por não estarem disponíveis.
Ficando então com 49 estudos, onde foi elaborado um instrumento para avaliar as
características principais e reunir os resultados de acordo com a extração de dados do JBI.9)
Os artigos que não apresentavam especificações claras em relação ao método, ao fenômeno de
interesse, ao contexto, ao tamanho da amostra e aos resultados foram excluídos.

(9)

Desta

forma, 16 artigos nesta etapa não responderam a avaliação proposta.
Dos 33 artigos selecionados, os mesmos foram analisados nas ações de promoção,
proteção e apoio à amamentação, resultando na síntese dos achados emergindo as seguintes
categorias: Ações de promoção à amamentação em nível nacional e internacional no espaço
prisional, Ações de proteção à amamentação em nível nacional e internacional no espaço
prisional, Ações de apoio à amamentação em nível nacional e internacional no espaço
prisional.
Os 33 trabalhos selecionados foram publicados nos seguintes países: 17 estudos são do
Brasil, 05 estudos dos Estados Unidos da América (EUA), 04 estudos da Inglaterra, 04
estudos do Canadá, 01 estudo da Irlanda, 01 estudo de Moçambique e 01 estudo de Malawi.
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Os artigos foram classificados de acordo com a relevância dos resultados, assim foram
distribuídos nas tabelas com ações de promoção, proteção e apoio à amamentação no espaço
prisional. Abaixo tabela I, II e III, demonstrando como os artigos foram organizados.

Tabela 1 - Artigos com ações relevantes para promoção à amamentação no espaço
prisional
Identificação
Texto

Número
Referência

1º Autor

Ano
(publicação)

País

A1

9

Silva D.K.L.R, et al.

2018

Brasil

A2

10

Monteiro EML, et al.

2011

Brasil

A3

11

Cavalcanti AL et al.

2018

Brasil

A4

12

Santos RMA et al.

2018

Brasil

A5

13

Ribeiro SG et al.

2013

Brasil

A6

14

Mariano GJS et al.

2015

Irlanda

A7

15

Paynter M et al.

2017

Canadá

A8

16

Dumont WD et al.

2015

EUA

A9
A10

17
18

Paynter M et al.
Huang K et al.

2019
2012

Canadá
EUA

Fonte: dados da Pesquisa 2021

Tabela 2- Artigos com ações relevantes para proteção à amamentação no espaço
prisional
Identificação
Número
Texto
Referência
A11

19

A12
A13

20
21

A14

22

A15

23

A16

24

1º Autor
Mariano GJS et
al.
Simas L, et al.
Ventura M et al.
Mariano GJS et
al.
Dalmacio LM et
al.
Guimaraes MLG

Ano
(publicação)

País onde o estudo foi
realizado

2016

Brasil

2015
2015

Brasil
Brasil

2018

Brasil

2014

Brasil

2018

Brasil
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Identificação
1º Autor

Número
Texto
Referência
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

25
26
27
28
29
30
31

et al.
Santos MV et al.
Leal GAS,
Fochi MCS et al.
Paynter MJ
Gadama l et al.
Paynter,MJ et al.
Arinde EL et al.

Ano
(publicação)

País onde o estudo foi
realizado

2020
2018
2017
2018
2020
2019
2018

Brasil
Brasil
Brasil
Canadá
Malawi
Canadá
Moçambique

Fonte: dados da Pesquisa 2021

Tabela 3- Artigos com ações relevantes para apoio à amamentação no espaço prisional
Identificação
Número
Texto
Referência

1º Autor

Ano
(publicação)

País onde
realizado

o

estudo

A24

32

Medeiros NA et al.

2020

Brasil

A25

33

2010

Brasil

A26

34

2018

Brasil

A27
A28
A29
A30
-A31
A32

35
36
37
38
39
40

Rios SR et al.
Andrade ABCA et
al.
Marshall
Beech BAL
Shlafer RJ et al.
Abbot L et al.
Allen D et al.
Abbot L

2010
1996
2018
2017
2013
2016

Inglaterra
Inglaterra
EUA
Inglaterra
EUA
Inglaterra

A33

41

Friedman SH et al.

2020

EUA

foi

Fonte: dados da Pesquisa 2021

2.2.3.1 Ações de promoção à amamentação em nível nacional e internacional, no espaço
prisional
Segundo o artigo A19 quando existe falta de ações de promoção à amamentação,
ocorre o desmame precoce. Sendo assim, o artigo A19 desenvolveu uma pesquisa
bibliográfica descritiva com abordagem qualitativa, onde 10 artigos foram analisados, sendo
detectado um ambiente inseguro, e apesar do Brasil ter um grande incentivo para a prática da
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amamentação, tal fato não é percebido dentro do ambiente prisional, onde as mulheres
possuem falta de informação e estímulo a esta prática. Desta forma é imprescindível o papel
dos profissionais de saúde, com destaque para o enfermeiro para orientar o manejo clinico da
amamentação, visto que essas mulheres e crianças estão em uma situação de vulnerabilidade.
O artigo A210 realizou uma metodologia qualitativa, em uma unidade prisional de
Recife com 8 gestantes e 5 lactantes, que possuíam entre 18 a 35 anos, destas 9 possuíam o
ensino fundamental incompleto, somente 2 ainda não tinham filhos, a maioria das
participantes demonstraram insegurança e vivenciavam momentos de conflitos em relação a
amamentar e à permanência do filho nesse ambiente. Logo, para os autores do artigo A210 o
conhecimento sobre a amamentação deve acontecer com ações de educação em saúde pelo
enfermeiro e pela equipe multidisciplinar, sendo discutidos temas como: a saúde da mulher,
gestação, puerpério e amamentação. Valorizando, desta forma, a cidadania e respeitando-as
em suas integralidades. (10)
O artigo A311 foi um estudo observacional, transversal, descritivo com abordagem
quantitativa, desenvolvido em 4 unidades prisionais localizadas no Estado da Paraíba, tendo
como participantes 13 lactantes, e a faixa etária dessas mulheres variava entre 19 a 35 anos,
60% possuíam baixa escolaridade e 84,6% já tinham filhos e todas (100%) foram presas
grávidas, e grande parte realizaram o pré-natal na própria prisão. Em relação às orientações
sobre amamentação, 90,6% disseram que já tinham sido orientadas sobre o tema e o estudo
descreveu que o profissional que mais realizou atividades educativas de promoção ao
aleitamento materno, dentro das instituições penais estudadas, foram os enfermeiros, apesar
do artigo A311 ressaltar que as unidades prisionais necessitam ter uma equipe multidisciplinar
capacitada para desenvolver as atividades de promoção à amamentação, pois somente assim a
mulher será respeitada em sua escolha de querer ou não amamentar.(11)
No artigo A412, realizado com 18 lactentes em um presidio de Recife, as participantes
possuíam as seguintes características: 50% possuíam entre 19 a 21 anos, sendo que a maioria
era parda e possuíam baixa escolaridade. Neste estudo um dos Diagnósticos de Enfermagem
realizados pelos autores, por NANDA-I, foi o conhecimento deficiente das lactantes em
relação a amamentação, ressaltando assim o relevante papel do enfermeiro como um educador
em saúde no ambiente carcerário, contribuindo com informações que levaram a mudanças de
hábitos sobre amamentação e influenciando em decisões que impactarão na saúde da mulher e
da criança. (12)

59

Amamentar não só aumenta o vínculo entre mãe e filho, mas também supre a
necessidade emocional da criança, algo tão importante como ofertar o leite materno, segundo
o artigo A412. Porém, dentro do ambiente prisional ocorrem diversos fatores que prejudicam a
amamentação, pois é um ambiente insalubre e inseguro onde existem diversos conflitos,
levando as gestantes e lactantes a ficarem mais estressadas e agressivas. (10)
Assim, o artigo A513 desenvolveu uma pesquisa exploratória com abordagem
qualitativa em uma penitenciária do Ceará com um total de 5 participantes, com idade entre
22 a 30 anos. Em relação a escolaridade, 4 não tinham terminado o Ensino Fundamental,
todas estavam presas por envolvimento com drogas ilícitas, e a maioria já havia amamentado
antes, e tal fato foi positivo para estas mulheres por já terem vivenciado a prática de
amamentar, porém dentro do cárcere estas mulheres estão fragilizadas, necessitando que os
profissionais de saúde, com destaque para o enfermeiro, promovam ações de saúde sobre
amamentação. (13)
Outro fator que influencia diretamente no desmame precoce é o ambiente

(11-13)

e no

artigo A311 as crianças dentro da unidade prisional foram amamentadas exclusivamente até os
2 meses e durante este período foi oferecido mamadeira e chupetas. (11) Apesar de ser benéfica
a permanência da criança para o aumento do vínculo, ainda é questionável manter uma
criança em um ambiente prisional em relação ao seu desenvolvimento físico (A412). Desta
maneira, é imprescindível ter uma equipe de profissionais de saúde conhecedora do ambiente
prisional, para entender as dificuldades das mulheres que amamentam e para proporcionar
atividades de promoção ao aleitamento materno dentro da realidade deste público, sendo o
enfermeiro um profissional responsável por estas ações dentro do sistema prisional brasileiro.
(9-13)

O artigo A614 descreve que na Europa a Irlanda em 2012 foi o país com a menor taxa
de aleitamento materno e que a população feminina nos presídios no mundo vem aumentando,
o que também está ocorrendo neste país. Os autores reforçam que amamentar dentro da prisão
não é de interesse para artigos científicos. Neste artigo 6 enfermeiras de uma prisão da Irlanda
foram entrevistadas e estas participantes esclarecem que amamentar dentro do cárcere é um
direito e as crianças podem ficar com suas mães até 12 meses, porém isto não é relevante para
as mulheres que amamentam neste espaço. Apesar de existir dentro da unidade prisional uma
equipe de profissionais de saúde, as ações de promoção ao aleitamento materno não existem e
as mulheres privadas de liberdade não amamentam no espaço prisional. Segundo o estudo A6
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as enfermeiras atuam na assistência voltada para o tratamento e não para promoção, assim não
ocorre na instituição ações em saúde que incentivam o aleitamento materno e discutam os
benefícios para a saúde da mulher e da criança. ( 14)
O artigo A715 chama atenção para o aumento nos últimos anos da população carcerária
feminina no Canadá, e que existem poucos estudos sobre a temática. Neste artigo, os autores
fazem um relato de experiência de uma equipe de voluntários, Women's Wellness Within
(WWW), junto com as doulas que promovem a amamentação no cárcere e estimulam esta
prática.
Outras propostas sugeridas são: a utilização de materiais educativos para transmitir
informações atualizadas sobre aleitamento materno e a orientação quanto à retirada do leite
materno e seu armazenamento em local apropriado, devendo sempre elogiar as mulheres
quando elas estiverem amamentando.
Umas das preocupações do referido estudo é a elaboração de atividades educativas
com amamentação para as indígenas presas no Canadá, pois muitas delas estão deixando de
amamentar quando estão no cárcere. Mas o estudo destaca que desenvolver a confiança com
estas mulheres é um grande desafio para quem apoia a amamentação 15)
Uma experiência relatada nos EUA foi descrita no artigo A816 por meio de uma
entrevista tipo questionário, onde teve a colaboração de 40 Estados, além da cidade de Nova
York, realizada no período de 2006 a 2010, pelo Sistema de Avaliação e Monitoramento de
Risco de Gravidez, e os participantes desta pesquisa foram mulheres que tiveram filhos e
possuíam uma característica específica: o companheiro ou a própria mulher havia sido preso
um ano antes do parto.
O perfil das pessoas presas é: pouco estudo, não possui residência, estão
desempregados e a maioria possui uma saúde fragilizada em relação à população geral.
Segundo o artigo, o encarceramento de mãe ou pai durante a gestação até o parto são
condições que interferiram nos problemas maternos e no desenvolvimento da criança. Assim,
a prisão é um fator importante para a saúde pública, pois é um determinante social que
interfere na saúde das crianças menores de 1 ano.
As gestantes e as lactantes que foram presas são consideradas como uma população
de risco, eram mulheres mais estressadas e tinham maiores chances de um sofrimento
materno, além de possuir uma saúde perinatal mais fragilizada. Estas mulheres demonstraram
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uma taxa muito baixa em qualquer momento da amamentação, logo o estudo sugeriu que os
profissionais de saúde precisam ajudá-las a melhorar as taxas da amamentação. Outra
proposta realizada foi criar penas alternativas para crimes mais leves, para que não ocorra o
desmame e deve ser elaborada a construção de políticas públicas específicas para esta
população. (16)
O artigo A917 fez uma pesquisa de revisão de escopo de acordo com Joanna Briggs
Institute (JBI), onde 13 artigos científicos foram inclusos na pesquisa. Neste estudo foi
destacado que 30% das pessoas presas no mundo estão nos EUA, com isto existe um aumento
das mulheres privadas de liberdade, ocorrendo consequentemente um aumento da população
de gestante e lactante. Porém, o estudo ressalta que existem poucos estudos sobre a
amamentação no cárcere que relatem a importância da promoção do aleitamento materno no
espaço prisional, o que seria de grande interesse pois relataria benefícios para a saúde da
mulher e da criança dentro deste ambiente. A amamentação é benéfica para a saúde da mulher
porque em um dos seus benefícios previne a depressão pós-parto, causando um impacto
positivo na saúde mental. Sendo então importante que haja pesquisas para identificar a saúde
física, mental e emocional das mulheres no período perinatal, quando privadas de liberdade.
Contudo, entre os estudos encontrados no artigo A917 a maioria relatou somente os benefícios
do aleitamento para a criança dentro do sistema prisional.(17)
No artigo A1018 a pesquisa desenvolveu-se em Nova York, com 20 mulheres, a
maioria das mulheres presas tem filhos menores de 8 anos, e nos EUA não existe política
específica para esta população, sendo que no período da prisão o vínculo mãe-bebê é afetado,
assim como a saúde mental e a amamentação, o que irá interferir diretamente na saúde da
mulher e da criança. Os autores destacaram que não existe taxa de amamentação no sistema
prisional deste país, e também foi descrito que apenas 9 prisões nos EUA permitem as mães
amamentarem seus bebês.
Logo, a maioria dos bebês é separada de suas mães ao nascerem, não sendo assim
uma opção da mulher. Somente a instituição The Rose M. Singer Center possui um programa
de creches em cadeias dos EUA que realiza trabalho de promoção à amamentação. Neste
cenário o artigo A1018 diz que é fundamental ações de promoção em amamentação dentro do
cárcere, para retirar dúvidas existentes como: dificuldades de pega, dores, preocupações com
a amamentação em público, separação de bebês e que o uso do leite artificial ocorre devido a
desinformações. Desta maneira, os profissionais de saúde precisam realizar trabalhos
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educativos e assumir esta responsabilidade que é de suma importância para saúde da lactante
e da criança.(18)

2.2.3.2 Ações de proteção à amamentação em nível nacional e internacional, no espaço
prisional
No artigo A1119 o fenômeno de interesse desta pesquisa tratou-se dos significados da
amamentação para mães que amamentam seus filhos durante o cumprimento de pena, e
ocorreu no ano de 2016, em 6 penitenciárias no Estado de São Paulo, e participaram do estudo
82 mulheres que viviam com seus filhos na prisão, a maioria era solteira, possuíam pouco
estudo, tinham filhos e já havia tido experiência de amamentar, sendo que grande parte disse
ter amamentado por mais de 12 meses. Foi observado neste estudo que ocorria uma proteção
devido ao vínculo estabelecido entre mãe e filho, e dessa forma o sistema penal deve proteger
e fornecer subsídios para que o vínculo permaneça não só com a mãe e a criança, mas também
deve ser estendido para os familiares e para a comunidade, compreendendo que a
amamentação pode ser uma nova perspectiva de mudança. (19)
O artigo A1220 realizou uma busca nos bancos de dados dos tribunais superiores
brasileiros, no período de 2002 a 2012, totalizando 122 documentos, contudo, para os autores
o direito à maternidade foi um tema quase invisível nos tribunais brasileiros e o aleitamento
materno ainda é visto como um direito voltado à saúde da criança e esquece-se da mulher
como cidadã que possui direitos garantidos. (20)
O artigo A1321 apresentou diversas legislações existentes no Brasil que protegem a
amamentação dentro do cárcere brasileiro como a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 da Lei
de Execução Penal (LEP), a Lei nº 11.942/2009 que assegurou que a criança pudesse ficar
com sua mãe até 1 ano e 6 meses e a penitenciária feminina deveria possuir seção para
gestante/parturiente e creche para abrigarem crianças maiores de 6 meses e menores de 7
anos. Um avanço ocorreu no ano de 2011 quando iniciou o direito à prisão domiciliar para
mulheres gestantes, com filhos deficientes e/ou menores. Em janeiro de 2014 ocorreu um
marco histórico, foi criada uma política exclusiva para as necessidades das mulheres, a
PNAMPE. Mas o estudo destacou que apesar das diversas normatizações brasileiras ainda
existem fragilidades em relação à garantia dos direitos destas mulheres e de seus filhos. (21)
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Desta forma, o artigo A1422 que ocorreu com 27 nutrizes e lactantes no Estado de São
Paulo, sendo uma pesquisa qualitativa, descreveu que as mulheres ao amamentar no cárcere,
se sentem como protetoras de seus filhos e a amamentação também consegue trazer boas
emoções, fazendo se sentirem valorizadas enquanto mulheres, e muitas delas conseguem se
reestruturar ao sair da prisão.(22)
Mas para o artigo A 1523, mesmo com as dificuldades encontradas no cárcere para
amamentar, são relevantes os benefícios que a amamentação traz para a díade mãe e filho, o
que fortalece não somente o vínculo, mas também diminui a mortalidade infantil e ajuda na
saúde física e mental desta mulher. O artigo A1523 foi um estudo qualitativo, realizado no
estado do Pará com 9 mulheres, grávidas e puérperas, em relação ao perfil das participantes, a
maioria foi presa por drogas, possui baixo nível de escolaridade, baixo poder econômico, e
todas eram mães. Para os autores deste estudo é direito das mulheres ficarem com seus filhos
na prisão, o que é garantido pela Constituição brasileira desde 1988, pelo Estatuto da Criança
(1990) e pela LEP (1984). Apesar das legislações já terem décadas, até hoje as mulheres
privadas de liberdade desconhecem estes direitos e é importante que as mulheres possuam
informações dos seus direitos e o estudo relatou que este direito só foi garantido no Estado do
Pará em 2013.(2)
Segundo o artigo A1624, realizado em uma unidade prisional de Pernambuco, com 14
lactantes encarceradas, a relevância das regras do sistema penal está em proteger a
amamentação no cárcere; entretanto, estas regras dentro deste espaço levam diversos estresses
para as mulheres, pois, ocorre de forma impositiva, sendo então, consideradas barreiras para o
sucesso da amamentação.(24)
O artigo A1725 realizou uma revisão integrativa no ano de 2020 e teve como objetivo
avaliar a proteção à amamentação no sistema prisional, conseguiu encontrar 9 artigos
científicos e concluiu que o sistema penal brasileiro possui legislações e políticas públicas
bem delineadas, porém elas precisam ser resolutivas para as reais necessidades das mulheres e
de seus filhos, diminuindo assim as desigualdades sociais ainda encontradas ao atravessar os
muros das prisões brasileiras.(25)
O artigo A1826 realizou um estudo de caráter descritivo e de corte transversal, com
análise quantitativa e qualitativa que ocorreu no Estado do Pará com 5 lactantes, avaliando a
mãe interagindo com seu filho e foi observado que as mulheres que amamentavam seus bebês
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no sistema penal, faziam por livre demanda, havia pouca ou quase nenhuma interferência
materna e a amamentação era voltada principalmente para nutrição da criança. (26)
Assim como o artigo A1927 teve uma metodologia de abordagem qualitativa realizado
em uma penitenciária feminina no Estado de São Paulo com 14 gestantes, e avaliou que o
direito que a mulher tem em amamentar no cárcere não é de acordo com as legislações, pois a
mulher fica em um ambiente estressante e muitas vezes adoecedor e estas mulheres precisam
se adaptar às normas da instituição penal para poderem ficar junto aos filhos. (27)
Segundo o artigo A2028 a população feminina nos presídios do Canadá é 30% maior
do que há 10 anos atrás, sendo que grande parte destas mulheres já são mães, possuem
problemas econômicos, são negras e indígenas, são dependentes de drogas, já foram abusadas
sexualmente, e possuem problemas mentais. A taxa de aleitamento é de 89% e 21
maternidades possuem o título de Hospital Amigo da Criança e os 10 passos da amamentação
são divulgados no país. Porém, este incentivo não alcança o sistema prisional, mães e bebês
dos presídios não fazem parte desta diretriz. Logo, a amamentação pode ser uma terapia para
as mulheres, visto que muitas possuem problemas com a saúde mental, podendo neste caso a
amamentação ser um fator protetor para depressão pós-parto. Os autores do artigo A2028
lembram que a Constituição do Canadá, de 1982, garante os direitos iguais sem distinção e
gênero, assim como As Regras de Bangkok determinam que as gestantes e puérperas devam
receber atenção específica de saúde neste período, com profissionais qualificados para o
atendimento a este público, e as prisões devem possuir local específico para colocar mãe e
filho; portanto, os direitos humanos legalmente são para todos, porém na prática isto não
acontece.(28)
Segundo o artigo A2028, apesar de existir no Canadá, na Seção 28 da Lei de Serviços
Correcionais da Nova Escócia de 2016, leis que garantam alguns direitos aos prisioneiros, não
existe nenhuma legislação que fale sobre amamentação, e na Seção 36 da Lei de Serviços
Correcionais da Província de Manitoba (1998) se garante à criança viver com a pessoa
privada de liberdade, entretanto, não há nenhum relato de criança na prisão na província
Manitoba. O artigo A20 também sugere que sejam repensadas as sentenças, e colocar estas
mulheres em liberdade condicional neste período pode ser uma opção. Assim, o sistema
prisional do Canadá estará protegendo a amamentação, mas para isto acontecer, deverá ter o
apoio da justiça, dos políticos, dos profissionais de saúde e de toda sociedade. (28)
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O artigo A2129 é do continente africano, realizado em Malawi, estudo descritivo
qualitativo que entrevistou 5 profissionais de saúde, 23 mulheres encarceradas e 21
funcionários, o cenário foram 2 prisões neste país. Segundo o estudo a taxa de população
carcerária em Malawi é de 76 por 100.000 sendo que quase 18% são presos provisórios e
1,1% dos presos são mulheres, as quais têm direito de ter assistência de saúde quando estão
presas, conforme determina as Regras de Nelson Mandela e de Bangkok. Em Malawi existem
legislações para o tratamento do prisioneiro de acordo com as regras internacionais. E as
prisões são financiadas pelo governo.
O ambiente prisional viola os direitos humanos, pois possuem estruturas pobres,
superlotadas, ventilação inadequada, alimentação inadequada, e para as crianças que ficam
presas com suas mães, é oferecida maior quantidade de alimentos pelas doações recebidas das
igrejas e pelos participantes de fora. Assim como as mães que amamentam recebem comidas
extras, das doações, e são incentivadas a amamentar seus filhos para poderem nutrir melhor
seus bebês. Mas, mesmo assim, muitas crianças sentem fome na prisão.
Contudo, o estudo relata que o serviço dentro das prisões ainda é melhor do que na
comunidade, porque muitas das mulheres são forçadas a irem ao serviço médico, e quando
não há serviço disponível na prisão, a mulher é encaminhada para o atendimento externo. O
estudo sugere que deveria haver penas alternativas principalmente para gestantes e puérperas,
principalmente para as que cometeram pequenos delitos. (29)
O artigo A2230 cita que a taxa de mulheres presas é de 136 presas para cada 100.000
pessoas, sendo que 8,4% destas mulheres estão nos presídios federais, e 16% estão nos
presídios das províncias, assim o Canadá possui quase 5.000 encarceradas e 5% das mulheres
presas no Canadá estão grávidas. Esta população aumentou 66% de 2005 a 2014, e mesmo
com este aumento poucos estudos foram realizados para examinar o impacto da amamentação
dentro do cárcere e dentro da instituição penal; o poder punitivo sobressai às necessidades de
saúde. As prisões provincianas não permitem às mulheres ficarem com seus filhos, mas as
instituições penais federais possuem uma política para assistência à mulher e seu filho no
cárcere, mas esta política não tem nenhuma referência sobre os direitos de amamentar. O
estudo comparou a iniciativa dos Dez Passos da Amamentação e como esta iniciativa é
aplicada dentro do sistema carcerário do Canadá, assim o estudo entendeu que as unidades
prisionais não possuem esta diretriz, concluindo então que os direitos em relação à
maternidade são negligenciados para estas mulheres que são tratadas como infratoras. (30)
Outro país do continente africano, Moçambique, onde possui direito de amamentar no
cárcere foi apresentado no artigo A2331, estudo realizado na penitenciária em Ndlavela, com 2
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mulheres grávidas e 5 mulheres com os filhos. As caraterísticas destas mulheres eram: jovens,
solteiras e com baixa escolaridade, além de terem sido abandonadas pelos familiares. O
governo deste país, por meio do Ministério da Saúde, possui o Serviço de Cuidado Sanitário
das Penitenciárias, além de possuir o Estabelecimento Penitenciário Especial para Mulheres
Privadas de Liberdade de Ndlavela, que possui a assistência no período gravídico puerperal e
atende às crianças de 0-5 anos. As instituições penais desse país protegem as mulheres e as
crianças, deixando em celas menos lotadas, onde mãe e filho recebem atenção à saúde e
atendimento nutricional, e é estimulado o aleitamento materno até os 6 meses de idade e
demais formas de intervenção que apoiem o desenvolvimento integral da criança. Porém, os
autores relatam que as mulheres e seus filhos vivem em condições de vulnerabilidade
necessitando de uma saúde igualitária e resolutiva para as necessidades específicas desta
população. (31)

2.2.3.3 Ações de apoio à amamentação em nível nacional e internacional, no espaço
prisional
Segundo o artigo A2432, que teve uma abordagem qualitativa no espaço prisional de
Recife, e obteve como participantes 8 lactantes privadas de liberdade, estas mulheres
relataram que ao amamentar dentro da prisão, precisavam do apoio dos familiares e dos
profissionais de saúde, contudo, este apoio é inexistente. Inclusive, neste estudo também foi
citado a importância do apoio da sociedade. Amamentar no cárcere é complexo, sendo
necessário que diversos setores fomentem e apoiem esta prática, inclusive a academia que
deveria estimular trabalhos científicos sobre a amamentação neste ambiente, pois atualmente
são encontrados poucos artigos sobre este tema. (32)
O artigo A2533, um estudo com abordagem qualitativa, realizado em um presídio
feminino de São Paulo, tendo como participantes 20 lactantes e 3 profissionais. Os próprios
profissionais relataram que o sistema penal não possui condições adequadas para que a prática
da amamentação ocorra e as lactantes demonstraram que o aleitamento materno traz
benefícios para a saúde da criança, mas também elas se sentem inseguras em amamentar, por
ter de separar de seus filhos e estas mulheres não têm o poder de decisão. Neste artigo o
desmame ocorreu e as decisões foram estabelecidas pela Gestão Penitenciária e pela equipe
médica. (33)
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O artigo A2634 é uma revisão integrativa, onde foram incluídos 12 artigos científicos
de 2007 a 2017, o estudo relatou que as características destas mulheres privadas de liberdade
no Brasil já vivem em vulnerabilidade mesmo antes da prisão, pois são pobres, têm baixa
renda, não possuem apoio da família e as gestantes em sua maioria descobrem a gravidez
dentro do sistema prisional, além de ser uma população que aumentou muito na última
década. Assim, estas mulheres privadas de liberdade ficam mais expostas no período grávidopuerperal, pois existe uma grande falta de profissionais da saúde e quando têm profissionais
não existe atividade para apoiar a amamentação. Dentro das unidades, o ambiente já
desestimula a prática de amamentar, e também ocorre uma grande dificuldade de
comunicação com os familiares e esta lacuna deveria ser melhor trabalhada no sistema
prisional brasileiro, porque a família é um apoio essencial para amamentação. Assim, as
mulheres que amamentam dentro do cárcere se sentem desamparadas em relação aos
familiares e aos profissionais de saúde; logo, para o estudo esta falta de apoio torna-se mais
uma forma de punição. (34)
Assim, segundo o artigo A2735 no ano seguinte (1996), as parteiras e professores de
Londres se reuniram e formaram um grupo para apoiar as gestantes e lactantes que estavam
privadas de liberdade. Este grupo visita as unidades prisionais uma vez por semana e realizam
o plano de parto e também acompanham as mulheres no momento do parto, e em relação ao
aleitamento materno o grupo oferece apoio e estimula a amamentação no espaço prisional. (35)
O artigo A2836 relata um marco histórico na Inglaterra para o atendimento às mulheres
gestantes e lactantes privadas de liberdade. Em dezembro de 1995, a Associação de Melhoria
de Maternidade em Londres (Association for Improvements in the Maternity Services)
recebeu uma carta de uma presidiária relatando seu pavor de parir seu bebê, devido às
mulheres ficarem algemadas no momento do parto. A responsável pela Associação resolveu
acompanhar a presidiária na maternidade e relatou as diversas vezes que a gestante foi
algemada até conseguir parir. Os guardas penitenciários não deixavam um minuto a mulher
sozinha e tiravam a liberdade da parturiente. Tanto que a mulher não conseguiu amamentar
seu bebê, pois o guarda ficava o todo tempo no quarto com a lactante.

(36)

Um estudo que realizou a pesquisa em uma prisão feminina nos EUA foi o artigo A2937,
onde foram avaliadas, no período de 2011 a 2019, 39 grávidas e doulas. O estudo relatou que
muitas mulheres privadas de liberdade possuem dificuldade para amamentar, pois não
possuem apoio para esta prática. Após o parto, se a mulher estiver em uma prisão sem
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creches, elas são separadas de seus filhos no momento da alta hospitalar. E não existe a
possibilidade de oferecer seu leite quando retornam para a prisão.
O artigo A29 também cita diversas dificuldades que as mulheres encontram quando
amamentam no cárcere, como: falta de apoio dos profissionais, distância das prisões, falta de
local adequado para retirar o leite. Uma intervenção benéfica para o apoio, segundo este
estudo, seria a prática de doulas nas prisões, pois as doulas orientam sobre o manejo clínico
da amamentação e conseguem um aumento da adesão a da amamentação pelas mulheres
encarceradas. Outra sugestão para melhoria, seria o enfermeiro apoiando a amamentação e as
universidades realizarem trabalhos com este público, estimulando a amamentação dentro do
ambiente prisional.(37)
O artigo A3038, um estudo descritivo qualitativo, que ocorreu em uma penitenciária na
Inglaterra, com 28 lactentes privadas de liberdade. O estudo cita que existem 12 prisões
femininas no Reino Unido e somente 6 possuem Alojamentos Conjuntos Mãe-Bebê . Desta
forma, metade das mulheres serão separadas de seus filhos, o que leva a sérios problemas com
a saúde mental destas mulheres, inclusive elas têm tendência ao suicídio ou a automutilação,
precisando de um apoio extra. Entretanto, as mulheres que conseguem ficar com seus filhos
estabelecem um vínculo maior entre mãe e filho e, quando em liberdade muitas mudam o
estilo de vida, mostrando assim a importância da adesão da amamentação dentro do sistema
penal feminino na Inglaterra.(38)
O artigo A3139 relata uma experiência que ocorreu em uma unidade prisional nos
EUA, quando uma mulher foi apoiada para amamentar. Para isto, houve uma elaboração de
um plano de amamentação criado em parceria com a equipe de saúde, a lactante, o pai e pela
segurança do espaço prisional, todos apoiaram o desejo da mãe privada de liberdade em
amamentar seu filho. O recém-nascido foi separado de sua mãe no momento da alta
hospitalar, o pai foi diariamente à prisão pegar o leite materno para alimentar o recémnascido, por um período de 10 dias. (39)
O artigo A3240 foi uma pesquisa qualitativa de etnografia e participaram deste estudo
35 pessoas entre grávidas e lactantes presas, lactantes regressas e funcionários de
penitenciárias da Inglaterra e do País de Gales. O estudo relatou que quase 7% das mulheres
presas estão gestantes e grande parte dessas mulheres só descobrem sua gravidez nos exames
que realizam quando entram na prisão, e destas de 100 a 150 mulheres terão seus filhos dentro
do cárcere, contudo, somente 50% poderão ficar com seus filhos. Isto porque, nestes países
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existem locais específicos para ficarem com as mães e bebês, que são denominadas
Alojamentos Conjuntos Mãe-Bebê que apoiam e incentivam o aleitamento materno e outras
instituições, além disso, apoiam o aleitamento materno dentro do espaço prisional como as
instituições de caridades e as parteiras destes países. Uma das participantes do estudo, que
teve tal apoio, conseguiu amamentar sua filha até os 2 anos de idade. (40)
O artigo A3341 descreve a situação das 53 prisões existentes nos EUA e descreveu a
situação das grávidas e lactentes dentro do ambiente prisional. Em relação ao apoio à
amamentação existem diversas barreiras para mulheres presas amamentarem, sendo
identificado uma baixa taxa de amamentação entre essas mulheres. Apenas 1 dos Estados
estadunidenses possui a Unidade Mãe bebê (MBS), e as unidades que possuem MBUs
precisam ter ambiente adequado para atender as necessidades da mulher e da criança. O
estudo relata que as mães que permaneceram com seus bebês nas MBS tiveram menos
reincidência, criaram maior vínculo com os filhos e as crianças possuíam menos problemas
psicológicos ao atingir a idade pré-escolar. (40)

2.2.4 Discussão

Em relação

às ações de promoção ao aleitamento materno dentro de cárceres, em

todos os países estudados esta é uma ação escassa ou quase inexistente. Algumas barreiras
encontradas para a ausência de ações em promoção à amamentação foram: o próprio ambiente
carcerário, o vínculo prejudicado, a falta de uma equipe de saúde multidisciplinar, a distância
das prisões. (10,12,13,37) Contudo, mesmo com as dificuldades relatadas, no Brasil, o enfermeiro
ainda foi o profissional que mais promoveu ações de amamentação neste ambiente.(11,13)
Porém, os estudos (11,33) demonstraram que as instituições penais do Brasil determinam
o tempo que a mãe deve amamentar, não sendo uma decisão compartilhada, levando muitas
vezes a um desmame precoce.

(11)

Simas (2018) reforça em seu estudo que a lactante privada

de liberdade precisa ser disciplinada, ou seja, precisa aceitar as normas da instituição para
permanecerem com seus filhos dentro das prisões.(5)
Uma sugestão apresentada nas ações de promoção da amamentação neste espaço é que
haja uma coparticipação de todos os envolvidos com a lactante privada de liberdade, e que
todos os profissionais, principalmente, o enfermeiro, promovam ações de amamentação junto
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a estas mulheres para que ocorra uma melhor adesão e continuidade da prática de amamentar
no espaço prisional.(15-18) Rollins (2016) diz que se houver alguma intervenção adequada que
valorize esta prática, é possível transformar esta realidade e ocorre uma melhoria no
resultado.(7)
Segundo Romão (2017) o sucesso da amamentação só acontecerá quando forem
identificados e retirados os fatores que interferem negativamente nesta prática.(42) Assim, as
ações de proteção apresentadas à amamentação no sistema prisional, referentes às leis e
políticas nos países estudados nesta revisão, foram: Irlanda, Canadá, Moçambique, Malawi e
Brasil.(14,21,28,29,31) O Brasil é um país que se destaca por possuir diversas leis e políticas que
protegem a mulher e a criança no período da amamentação dentro da instituição penal,
inclusive com o direito de amamentar em prisão domiciliar.(21)
Entretanto, observa-se uma desigualdade entre o que está determinado nas legislações
brasileiras e o que é executado nas unidades prisionais. Já na Irlanda (14) a instituição prisional
estudada na pesquisa possui legislação específica para prática de amamentar no cárcere,
possui um ambiente adequado e uma equipe de profissionais de saúde, contudo, não ocorrem
ações de promoção à amamentação. Para Capucho et

al. (2017) a amamentação só

acontecerá se houver desejo da mulher, mas para que isto ocorra se faz necessário que esta
mulher seja protegida, apoiada e tenha sido preparada pelos profissionais de saúde, caso
contrário acontecerá o desmame precoce. (43)
Outros países, como Canadá, Moçambique e Malawi apesar de citarem que existem
legislações para a população privada de liberdade, não apresentaram nenhuma legislação que
garanta a amamentação dentro da instituição penal. Inclusive, Canadá, Inglaterra e EUA
possuem prisões femininas que separam as crianças de suas mães logo após o parto, e quando
a mulher retorna para a prisão não pode amamentar, havendo assim a impossibilidade da
criança ser amamentada.
Contudo, esses mesmos países, Inglaterra, EUA e Canadá possuem poucas unidades
prisionais que autorizam a mulher privada de liberdade a amamentarem seus filhos neste
período de reclusão; porém, quando algumas mulheres conseguem a autorização de
permanecerem com seus bebês, elas recebem o apoio de doulas, parteiras, e algumas possuem
o apoio da sociedade, como é o modelo da Inglaterra. (15,35,40)
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Logo, as ações de apoio à amamentação realizadas para as mulheres gestantes e
lactantes privadas de liberdade na Inglaterra começou em 1996, após a sociedade ficar ciente
das dificuldades de uma presa parir algemada.(36) A partir de então, a Inglaterra possui
diversos setores da sociedade que apoiam as gestantes e lactantes privadas de liberdade(35,40),
contudo estes espaços não são suficientes para atender as necessidades de todas as mulheres
que amamentam e assim muitas mães continuam sendo separadas dos filhos, ficando
impossibilitadas de amamentar.(38)
Os setores da sociedade da Inglaterra que apoiam e estimulam a amamentação
demonstram que a responsabilidade de amamentar não é exclusiva da mulher, e para os
autores Prates (2015)(44) e Melo (2020)(45) para amamentar é necessário o apoio dos familiares,
dos profissionais e de toda sociedade, além do apoio político e financeiro para que as ações
sejam realizadas e aumentem a taxa de aleitamento materno e consequentemente tenha uma
população mais saudável.

(45)

No Brasil o apoio à amamentação é deficiente nas instituições

penais, pelos profissionais de saúde, pelos familiares e pela sociedade e existem ainda poucos
estudos científicos sobre a temática.(10,32,33)
Segundo Victora (2016) a amamentação traz diversos benefícios para a saúde da
mulher e da criança, sendo o leite materno considerado como um medicamento
individualizado, que a mãe produz especificamente para seu filho, sendo uma prática
importante mundialmente, independente se o país é rico ou pobre. (46)
Assim, o sistema prisional, nacional e internacionalmente, precisa seguir as normas da
Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação à amamentação e compreender que esta é
uma prática que beneficia a saúde da mulher, da criança e de toda a sociedade. Os presídios
femininos do Brasil e de todo o mundo devem garantir ações de promoção, proteção e apoio à
amamentação onde existam mulheres lactantes privadas de liberdade. Entendemos que
“amamentar nas prisões” é um direito garantido internacionalmente pelas Regras de Bangkok,
entretanto se os presídios não possuem condições de se estruturar para atender as necessidades
da mulher e da criança no período da amamentação, então devem ser criadas penas
alternativas, para que possa diminuir as desigualdades e a violação dos direitos deste público.

2.2.5 Lacunas do estudo
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 As ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, dentro do
sistema penal, são poucas ou quase inexistentes no Brasil e nos países
estudados.
 O Brasil é o país que mais possui legislações que promovem, protegem e
apoiam a amamentação dentro do cárcere, apesar disto ainda existem diversos
obstáculos para o sucesso da amamentação, nesse ambiente.
 A prática de doulas e parteiras que apoiam a amamentação em países
estrangeiros, dentro do sistema penal, não são descritas nos artigos brasileiros.
 O enfermeiro é o profissional mais citado nos artigos brasileiros, e estrangeiros
para desenvolver trabalhos dentro sistema penal que promovam, protejam e
apoiem a amamentação. Porém, poucos estudos descreveram a atuação desse
profissional nessa prática.

2.2.6 Considerações Finais
Esta scoping review fez um mapeamento dos estudos e compreendeu que as ações de
promoção, proteção e apoio no campo do aleitamento materno, dentro dos sistemas prisionais
brasileiro e internacionais, estão abaixo do necessário para a garantia do direito da mulher e
da criança que vivem dentro deste ambiente. Portanto, estas ações precisam ser intensificadas
em todos os países com o apoio da OMS, do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), além dos profissionais de saúde e da segurança, dos gestores, da justiça e de toda
sociedade civil. Pois este é um assunto que engloba a saúde das mulheres e das crianças de
todo o mundo, fazendo parte da saúde pública mundial. Desta forma, é necessário que
fomentem a amamentação no cárcere com ações de promoção, proteção e apoio, porque
muitas crianças que possuem mães privadas de liberdade ainda são impedidas de ser
amamentadas logo após o nascimento, o que caracteriza uma desigualdade em relação à
população em liberdade.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA

3.1 Amamentação

3.1.1 Políticas públicas da amamentação
Para iniciar este tópico, julga-se ser necessária a compreensão de algumas expressões
utilizadas como ‘sinônimos’, no campo da lactação: amamentação é o

ato da criança

amamentar diretamente no seio materno; aleitamento materno compreende quando a criança
recebe leite humano ou materno de diversas maneiras, além das diversas formas da realização
das ações voltadas para promoção, proteção e apoio para esta ação (amamentação); lactação
é a fisiologia que ocorre na mulher lactante para a produção de leite, independente se esta
mulher irá ou não amamentar (BRASIL, 2014, p. 32; CARVALHO et al., 2017).
Outras definições importantes são as utilizadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) para o “aleitamento materno”. São eles: Aleitamento Materno Exclusivo (AME): o
único alimento que a criança recebe é o leite materno; Aleitamento Materno Predominante:
quando a criança recebe, além do leite materno, água ou outra bebida; Aleitamento Materno:
quando a criança recebe o leite materno independente de receber outros alimentos;
Aleitamento Materno Complementado: quando a criança recebe leite materno e complementa
com alimentos sólidos ou semissólidos; Aleitamento materno misto ou parcial: quando a
criança recebe leite materno e outros tipos de leite (BRASIL, 2009).
Cabe ressaltar a história do aleitamento materno, e observa que conforme o período
muda-se as práticas de amamentar. A partir do final do século XIX, houve um declínio na
prática da amamentação, isto porque teve início a participação da mulher no trabalho
remunerado, fora de casa, culminando com a falta de incentivo ao aleitamento materno de
livre demanda pelas instituições hospitalares, além do aumento na industrialização de
alimentos artificiais (BRASIL, 2017).
Já no século XX, em 1943, foi aprovada a Lei 5.452 que permitiu às mulheres
trabalhadoras amamentarem suas crianças até completarem os seis meses de idade, com dois
intervalos especiais de descanso de meia hora cada um. Porém, o ápice do desmame no Brasil
aconteceu no final da década de 70, quando a taxa de mortalidade infantil foi de 88 óbitos
para cada 100.000 nascidos vivos (CARVALHO et al., 2017).
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Com esse aumento da morbimortalidade infantil e ainda na mesma década, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) começaram a criar estratégias, junto ao governo brasileiro, para incentivar o
aleitamento materno. Então, em 1972, foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e
Nutrição (INAN), que elaborou o I PRONAN - Programa Nacional de Alimentação e
Nutrição e em 1976, o II PRONAN visando desenvolver ações para as gestantes, lactantes e
crianças, além do incentivo ao aleitamento materno (CARVALHO et al., 2017).
Em 1981 surge o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM)
para desenvolver a promoção da amamentação com diversas campanhas, proteger o
aleitamento materno com legislação específica, apoiar atividades educativas e criar grupos de
apoio. Esse Programa foi considerado um modelo pelas organizações nacionais e
internacionais (BRASIL, 2017; CARVALHO et al., 2017).
No ano de 1983, o Ministério da Saúde editou a Portaria INAMPS/ MS nº 18 que
estabeleceu normas e tornou obrigatória a permanência do bebê ao lado da mãe no alojamento
conjunto, durante as 24h do dia.
No ano seguinte, em 1984, foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da
Criança (PAISC) que visava acompanhar o desenvolvimento das crianças e incentivar o
aleitamento materno (CARVALHO et al., 2017). Ressalta-se que a Portaria nº 322 de 26 de
maio de 1988, foi a primeira legislação a regulamentar a instalação dos Bancos de Leite
Humano (BLH) no Brasil.
A criação do Código Internacional de Normas para Comercialização de Alimentos
para Lactentes (NCAL) entrou em vigor e a Constituição Federal brasileira concedeu à mulher
trabalhadora, 120 dias de licença maternidade e ao pai da criança, cinco (5) dias de licença,
ocorreu em 1988.
Já em1989 foram criados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento
Materno. (OMS, UNICEF 1989)
No ano de 1990, foi elaborado mediante documento internacional “Declaração de
Inocenti”, na qual criou-se as metas internacionais da amamentação, indicando o aleitamento
materno exclusivo dos 04 aos 06 meses de vida e com alimentação complementar saudável,
até o segundo ano de vida ou mais (BRASIL,2017).
Para incentivar o aleitamento materno nas maternidades, em 1991 criou-se o Hospital
Amigo da Criança (IHAC), diretamente ligado aos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento
Materno, sendo o Brasil um dos primeiros países a aderir a esse programa. No mesmo ano
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teve início a Semana Mundial da Amamentação criada pela World Alliance for Breastfeeding
Action (WABA,1991).
No ano de 1992, a NCAL sofreu transformações, passando a denominar-se Norma
Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL), tendo como
objetivos controlar a comercialização de alimentos complementares ao leite materno e o uso
de bicos artificiais. (NBCAL,1992)
Houve em seguida a criação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RBLHBR) no âmbito do Centro de Referência Nacional da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, em
1995. (BRASIL, 2017).
Já na década de 2000 o Brasil, junto com 189 países signatários das Nações Unidas,
assumiu os Oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) a serem cumpridos no
período de 1990 a 2015, sendo um deles a diminuição das taxas de mortalidade em crianças
menores de cinco (5) anos. (ODM,2000)
Para atingir esta meta, o Governo brasileiro elaborou diversas estratégias de incentivo
ao aleitamento materno, tais como comemoração do Dia Nacional de Doação de Leite
Humano, do Dia do Carteiro Amigo e do Dia dos Bombeiros da Vida. Diversos programas de
saúde também foram elaborados: Programa de Humanização no Pré-natal, Parto e Nascimento
e o Método Canguru, um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado
do recém-nascido de baixo peso. Em 2006, o Ministério da Saúde criou o Comitê Nacional de
Aleitamento Materno e aprovou a Lei nº 11.265/2006 da NBCAL (BRASIL, 2017).
Para incentivar o aleitamento materno na atenção básica foi implantada a Iniciativa
Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAM). A Lei no 11.770, de 9 de setembro de
2008 cria o Programa Empresa Cidadã, que oferece incentivo fiscal às empresas do setor
privado que prorrogarem a licença maternidade para 180 dias (CARVALHO et al., 2017).
Também em 2008 houve a criação da Rede Amamenta Brasil e em 2010, da sala de apoio às
mulheres trabalhadoras que amamentam seus filhos nas empresas brasileiras (BRASIL, 2017).
No ano de 2011, o Brasil cria a Rede Cegonha, como política nacional para incentivar
a promoção, a prevenção e o apoio ao aleitamento materno, reestruturando a atenção à saúde
materno-infantil durante a gestação, parto, pós-parto, nascimento e atendimento à criança com
até dois anos de idade, incluindo o aleitamento materno e a alimentação saudável. (BRASIL,
2017).
Com a Portaria nº 1.920 de 5 de setembro, de 2013 o Governo une as ações da Rede
Amamenta Brasil e da Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar
Saudável, com o objetivo de atuar na Atenção Básica para promover, proteger e apoiar o
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aleitamento materno e a alimentação saudável. A iniciativa gerou, então, a Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), coordenado pelas gestões Federais, Estaduais e
Municipais, objetivando qualificar a Atenção Básica através de ações educativas para o
aprimoramento da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação
complementar saudável nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde é realizado o
aprimoramento dos diversos profissionais, gestores e tutores da Atenção Básica em relação ao
tema (CARVALHO et al., 2017).
A EAAB, através de seus Tutores, certifica as UBS que alcançam seus objetivos,
estimulando-as para que cumpram alguns critérios estabelecidos, tais como: (BRASIL, 2014;
2017).
 Desenvolver ações sistemáticas individuais ou coletivas para a promoção do
aleitamento materno e da alimentação complementar,
 Monitorar os índices de aleitamento materno e de alimentação complementar,
 Dispor de instrumento de organização do cuidado à saúde da criança (fluxograma,
mapa, protocolo, linha de cuidado ou outro) para detectar problemas relacionados com
o aleitamento materno e a alimentação complementar,
 Cumprir a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e
Crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras (NBCAL) e a Lei no
11.265, de 2006, e não distribuir “substitutos” do leite materno na UBS,
 Contar com a participação de pelo menos 85% dos profissionais da equipe nas oficinas
desenvolvidas e
 Cumprir, pelo menos, uma ação de aleitamento materno e uma de alimentação
complementar pactuadas no plano de ação.

Além disto, a UBS deverá adequar-se aos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento
Materno, no período pré-natal, pós-parto e no acompanhamento do recém-nascido e com a
criança até os dois (2) anos ou mais (BRASIL, 2014; 2017).
Deste modo, em 2014, o Brasil avançou e adotou no IHAC o “Cuidado Amigo da
Mulher”, composto pelos seguintes critérios: a maternidade deve garantir um acompanhante
de livre escolha da mulher no pré-parto, parto e pós parto; no trabalho de parto, ofertar
líquidos e alimentos; incentivar a mulher a se locomover e escolher a posição do parto, salvo
em casos de restrições médicas; oferecer ambiente calmo e acolhedor; ofertar métodos não
farmacológicos para o alívio da dor; não utilizar métodos para aceleração do parto ou
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qualquer método invasivo, sem que haja necessidade e, sobretudo, esclarecer à mulher tudo o
que está sendo realizado (CARVALHO et al., 2017).
Neste sentido a rede hospitalar, desenvolveu-se bastante com o incentivo do IHAC,
que obteve 156 países credenciados, possuindo mais de 20 mil hospitais, desenvolvendo suas
atividades com base na Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças de
Primeira Infância, criada pela OMS e pelo UNICEF em 2002. (CARVALHO, 2017).
Ao longo dos anos, essa estratégia vem passando por revisão ampliada, chegando ao
consenso de que para a instituição possuir o título do IHAC, é necessário que cumpra os Dez
Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno e respeite, no Brasil, o Código Internacional
de Comercialização de Substitutos do Leite Materno (NBCAL) (CARVALHO, 2017).
Assim, o Hospital que aderisse à IHAC não poderia ter contato com fabricantes de
leites e bicos artificiais ou comprar fórmulas de leite no atacado, e ainda, as fórmulas
utilizadas não deveriam ficar visíveis. Nesse sentido, o Brasil criou normas próprias,
estabelecidas pela Portaria nº 80, de fevereiro de 2011. (CARVALHO et al, 2017).
Embora, a IHAC no Brasil tenha avançado bastante no seu início porém, após certo
tempo, alguns hospitais perderam o credenciamento e poucos foram credenciados. De acordo
com o Ministério da Saúde, o fato resultou da cobrança de redução das taxas de cesariana no
estabelecimento hospitalar. Mesmo assim, em 2015 já existiam 326 hospitais cadastrados na
IHAC, representando 35% dos nascimentos no Brasil (CARVALHO et al., 2017).
Importante observar que para a unidade hospitalar conseguir ganhar o título do IHAC,
precisaria cumprir todas as metas estabelecidas pelo governo brasileiro, ter um sistema de
informação web atualizado para fornecimento de dados, cumprir os Dez Passos do
Aleitamento Materno, seguir a legislação NBCAL, autorizar a permanência do pai ou outro
responsável durante 24 horas com o recém-nascido e possuir o critério de inclusão
denominado “Cuidado Amigo da Mulher”. A instituição hospitalar que conseguir o título
IHAC, deverá ser supervisionada trimestralmente ou quando houver algum tipo de denúncia
(CARVALHO et al., 2017).
Dessa forma, continua a elaboração de estratégias em prol do aleitamento. Em 2015
foi publicado o Decreto nº 8.552 que regulamentou a Lei 11.265 da NBCAL e, neste mesmo
ano, constitui-se uma política de Estado denominada Pacto pela Redução da Mortalidade
Materna e Neonatal (BRASIL, 2017; CARVALHO et al., 2017).
No ano de 2016, a Lei nº 13.257, de 8 de março, estabeleceu o apoio ao
desenvolvimento da criança, desde o nascimento até os seis (6) anos de idade, fomentando o
aleitamento materno como direito da gestante, da família e da criança. É sancionada a Lei nº
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13.435, de 12 de abril 2017, que amplia o Mês do Aleitamento Materno, conhecido pela
população como Agosto Dourado. (BRASIL, 2017; CARVALHO et al., 2017).
Neste contexto histórico, observa que o Governo brasileiro investe e incentiva o
aleitamento materno, assim vem alcançando resultados positivos, tanto que o Brasil
apresentou melhora na duração do AME que passou de 23,4 dias, em 1999, para 54,1 em
2008. Quanto ao aleitamento materno, em 2008 passou para 341 dias, quando o que ocorria
em 1999 mostrava duração apenas de 296 dias (BRASIL, 2017).
Segundo declaração da UNICEF em 2013, o Brasil alcançou a 4ª Meta dos Objetivos
do Desenvolvimento do Milênio porque houve uma queda de taxa de mortalidade em menores
de cinco (5) anos no país, entre os anos de 1990 a 2012 (BRASIL, 2017; CARVALHO et al.,
2017).
Atualmente, a Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno
[CGSCAM] vinculado ao Ministério da Saúde, vem investindo em diversas capacitações,
promovendo encontros que discutam ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno em todo o Brasil, sendo o grande foco a Atenção Básica, cuja Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB) fomenta ações de incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os
seis (6) meses de idade, podendo ser complementado até os dois (2) anos ou mais. (BRASIL,
2017).
Todavia, para que esta política funcione, é necessário que a rede esteja interligada com
a IHAC e a BLH-BR (CARVALHO et al., 2017), através da elaboração de um trabalho de
integração e articulação, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS): integralidade,
equidade e universalidade, tendo em vista a garantia dos direitos humanos (BRASIL, 2017).
As políticas públicas de aleitamento relacionadas ao Banco de Leite Humano (BLH)
têm a FIOCRUZ como referência brasileira nesse serviço, desde 1990. A OMS considera que
o Brasil possui a maior e a mais forte rede de BLH na América Latina, no Caribe e em alguns
países da África (CARVALHO et al., 2017).
No Brasil, os BLH têm por objetivo a diminuição da mortalidade infantil e a
arrecadação e distribuição de leite humano com extrema qualidade no serviço ofertado a
população. Para tanto, diversas atividades foram ou estão sendo desenvolvidas para o
fortalecimento dos BLH no Brasil e uma delas, a criação em 2008, da Secretaria Executiva da
Rede Ibero-Americana de Bancos de Leite Humano na FIOCRUZ. (BRASIL, 2017).
Vale ressaltar que ocorreram também diversos eventos científicos e no de 2010, foi
elaborada a Carta de Brasília apresentando as estratégias para o cumprimento dos Objetivos
do Desenvolvimento do Milênio até 2015. No mesmo ano, surge a Comissão Nacional de
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Bancos de Leite Humano (CNBLH) e em 2012, teve início no dia 19 de maio de cada ano, a
comemoração do “Dia da Doação Voluntária, Gratuita e Altruísta do Leite Humano” para os
países do MERCOSUL (BRASIL, 2017).
Segundo o International Food Policy Research Institute (2014) o sucesso do Brasil na
melhoria das práticas da amamentação, foi alcançada devido ao envolvimento de diversos
setores governamentais e da sociedade civil voltadas para importância da nutrição materna e
infantil, permitindo o protagonismo da mulher ao melhorar seu nível social e educacional,
fazendo com que ela tenha a possibilidade de optar por amamentar.
Com este empenho o Brasil melhorou a prática da amamentação quando interligou
diversos setores na melhoria da nutrição materna infantil, se destacando entre 77 países ao
alcançar os cincos indicadores do SUN (Ampliação da Nutrição), seguido depois por Angola,
Burundi, Lesoto e Qatar. O International Food Policy Research Institute, questiona a
importância da política nos países e sua implementação para a reduzir a desnutrição e reforçar
a responsabilização de todos, conforme citado abaixo. A propósito, tem-se a reflexão do
referido Instituto: (INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE, 2014).
Corroborado a seguir:
Qual é a importância de políticas, leis e instituições relacionadas com a nutrição para
alcançar um verdadeiro progresso na nutrição? É óbvio que existem muitas vias para
melhorar a nutrição. Ter políticas e leis não significa que serão implementadas.
Contudo, isso indica um compromisso público do governo, portanto, oferece um
ponto de entrada para o envolvimento da sociedade civil em questões relativas à
nutrição. (INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE, 2014, p.
55)

Em outros países, a questão da amamentação também é de grande relevância, sendo
estimulada por políticas públicas e organizações internacionais para a redução da
morbimortalidade infantil e a melhoria de vida das crianças não sendo, portanto, uma prática
restrita aos países em desenvolvimento (KALIL et al., 2016).
Em Portugal, algumas pesquisas relataram que 90% das mulheres portuguesas
amamentavam seus bebês no primeiro mês de vida, porém, o índice de AM exclusivo aos três
meses era de 55% e de 35% aos seis meses, no ano de 2013 (ROMÃO et al., 2017). Já nos
Estados Unidos, 81% das mães amamentaram após o parto, entretanto, somente 22% dessas
mães amamentaram até os seis meses de idade da criança, fazendo com que o país esteja
criando novas leis que estimulem a prática de amamentar em todos os Estados americanos
incentivando, principalmente, o empregador a oferecer um espaço e um tempo de pausa às
mulheres que amamentam após um (1) ano do nascimento da criança, além de existir
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legislação que incentivem as mulheres a amamentarem em locais públicos (U.S.
DEPARTMENT OF LABOR WAGEAND HOUR DIVISION, 2019).
Segundo Victora et al. (2016), nos países desenvolvidos a prevalência de
amamentação é mais baixa do que naqueles em desenvolvimento, entretanto, mesmo nestes
países de média e baixa rendas, o indicador para amamentação exclusiva até os seis meses de
idade é de 35%, ficando ainda abaixo do recomendado pela ONU até 2030. (VICTORIA et al
, 2016)
Os dados do aleitamento materno publicados pelo Demographicand Health Surveys
(DHS), órgão americano que trabalha com as pesquisas de mais de 90 países, apresentam os
seguintes indicadores: os três primeiros países que tiveram os maiores indicadores para
crianças que amamentaram após uma hora do nascimento, a partir de 2015, foram África do
Sul (67,3%), Guatemala (63,1%) e Angola (48,3%). Em relação às crianças que
permaneceram com a amamentação exclusiva com menos de dois anos de idade, os três países
que obtiveram melhores resultados, a partir de 2015, foram: Índia (54,9%), Guatemala
(53,2%) e Haiti (39,9%).(DHS,2015)
O Global Breastfeeding Scorecard (2019) cita que amamentar é um investimento que
resulta em menor custo para a saúde, pois, a cada dólar investindo na prática de amamentar,
resulta em um retorno de 35 dólares. Em compensação a falta de investimento na
amamentação ocorrerá uma perda anual de US $ 302 bilhões mundial, o que impactará em
0,49% da Renda Mundial. Então, o Banco Mundial

realizou uma estimativa

de

investimento de 4,70 dólar por recém-nascido, isto foi calculado para que todos os países
possam atingir 50% de aleitamento materno exclusivo até 2025, segundo o que foi
estabelecido pela Assembleia Mundial de Saúde.

(GLOBAL BREASTFEEDING

SCORECARD, 2019)
Contudo, apesar de todos os incentivos, mundialmente, realizados ainda é necessário
muito investimento, visto que a taxa do aleitamento materno estagnou, e muitas mortes
maternas e infantis poderiam ser evitadas. Mas para isto, será necessário entender o motivo
pelo qual a mulher deixou de amamentar, e a partir desta compreensão os governos e
autoridades precisam apoiar a mulher no que for necessário. Lembrando que a amamentação
não só melhora a qualidade de vida da população, porém, reduz os gastos assistenciais e
melhorar desenvolvimento social e econômico da nação. (VICTORIA et al, 2016)
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3.1.2 Amamentar como segurança alimentar nutricional
Segundo o ‘Guia Alimentar para a População Brasileira’, elaborada pelo Ministério da
Saúde em 2014, os principais problemas de saúde que acometem à população brasileira são as
doenças crônicas. No caso da população infantil, ainda. existe desnutrição e falta de nutrientes
para muitas crianças, tornando-as mais vulneráveis, como: no caso dos quilombolas e dos
indígenas. Para o enfrentamento das situações acima citadas, os profissionais de saúde têm
como papel primordial orientar quanto à promoção da alimentação adequada e saudável,
conforme compromisso da Política de Alimentação Alimentar e Nutrição (PNAN) (BRASIL,
2014). Segue-se a orientação do Ministério da Saúde a esse respeito: (BRASIL, 2015):
O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção
e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção
para redução da morbimortalidade infantil. Permite ainda um grandioso impacto na
promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade. Se a
manutenção do aleitamento materno é vital, a introdução de alimentos seguros,
acessíveis e culturalmente aceitos na dieta da criança, em época oportuna e de
forma adequada, é de notória importância para o desenvolvimento sustentável e
equitativo de uma nação, para a promoção da alimentação saudável em consonância
com os direitos humanos fundamentais e para a prevenção de distúrbios
nutricionais de grande impacto em Saúde Pública. Porém, a implementação das
ações de proteção e promoção do aleitamento materno e da adequada alimentação
complementar depende de esforços coletivos Inter setoriais e constitui enorme
desafio para o sistema de saúde, numa perspectiva de abordagem integral e
humanizada. (BRASIL, 2015, p. 7)

No Brasil, o aleitamento materno é a primeira prática alimentar a ser recomendada
para promover saúde da criança (BRASIL, 2014). Para Alves et al. (2016), amamentar é um
valor vital para a própria existência da vida da mulher e do bebê. Tal prática vem sendo
estimulada entre as mulheres e, cientificamente, isso certifica que foi comprovado que o
aleitamento materno aumenta a sobrevida da criança, assim como melhora sua saúde e
desenvolvimento, independentemente de classe social. Ao se pensar em amamentação em
todo o mundo, constata-se a redução anual de cerca de 823.000 mortes de criança até os 05
anos (CARVALHO et al., 2017).
As ações protetoras mais importantes do aleitamento materno estão diretamente
ligadas à diminuição da morbimortalidade infantil, principalmente por diarreias, internação
hospitalar devido à infecção respiratória risca de desnutrição, menor absorção de ferro e
zinco, redução da chance de obesidade, diabetes, hipertensão e dislipidemias. (VICTORIA et
al, 2016)
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Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), 30% dos casos de diabetes tipo 1
poderiam ser evitados se 90% das crianças tivessem, até o terceiro mês de vida, sido
alimentadas somente com o leite materno, que também favorece o desenvolvimento cognitivo
e o desenvolvimento da cavidade oral, devido ao movimento que a criança realiza ao sugar o
leite (BRASIL, 2009; 2014; 2015; 2017).
É preciso lembrar que o leite materno possui uma sustentabilidade ambiental visto que
não causa poluição ao ambiente porque evita as embalagens descartáveis dos leites artificiais,
além de trazer benefícios econômicos diretos e indiretamente para todos (BRASIL, 2017)
porque, segundo o Ministério da Saúde, o custo mensal de aleitamento artificial para uma
família, fica em torno de 38% a 133% do salário mínimo (BRASIL, 2014)
O leite materno é benéfico para a criança porque possui mais de 200 substâncias entre
elas: água, energia através das calorias, proteínas, lipídios, carboidratos, minerais e vitaminas.
Desta forma, o leite humano tem características nutricionais específicas que garantem o
desenvolvimento e o crescimento da criança, não sendo necessária a introdução de nenhum
alimento complementar antes dos seis meses de idade, que somente deve ocorrer após esse
período, tendo continuidade até os dois (2) anos ou mais (CARVALHO et al., 2017).
A alimentação nos primeiros dois anos de vida é de extrema importância para a
criança para não lhe acarretar sérios comprometimentos físicos, neurológicos e
osteomusculares, levando a sequelas irreversíveis. Portanto, uma alimentação insuficiente
associada a outros fatores sociais e econômicos, pode levar a um crescimento e
desenvolvimento inadequados (CARVALHO et al., 2017). A propósito, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) afirma que uma das grandes preocupações mundiais é a anemia por
deficiência de ferro, causadora de mais de 50% das anemias infantis (BRASIL, 2015).
Além de já ser comprovada a superioridade do leite materno em relação aos outros
leites (BRASIL, 2015), é importante afirmar que para uma criança de dois anos, em 500 ml de
leite materno existem 95% de vitamina C, 45% de vitamina A, 38% de proteína e 31% do
total de energia necessária para uma criança nesta idade, protegendo-a também contra doenças
infecciosas. Para crianças menores de cinco anos, portanto, a amamentação poderia evitar
13% das mortes por causas preveníveis (BRASIL, 2015), já que a diferença do leite de vaca
para o leite humano está nas substâncias que ambos contêm: em relação as proteínas, o leite
de vaca possui três vezes mais que o leite humano, com isto os rins ficam sobrecarregados
porque excretam mais cálcio (BRASIL, 2014).
Outro fator que prejudica às crianças é a proteína, potencialmente, alergênica
denominada betalactoglobulina, presente no leite de vaca, também causa o mesmo efeito.
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Infere-se, portanto, que por mais que se tente realizar fórmulas infantis, o leite de vaca ainda
está longe de se igualar ao leite humano (BRASIL, 2014).
O leite precoce humano é definido como lactogênese, semelhante ao colostro, que se
inicia no período gestacional. Este leite já possui característica alimentar que consegue nutrir
um bebê precoce ou a termo. Assim, para cada momento, existirá um leite específico para a
criança e sua produção aumenta conforme a idade e o peso do bebê, apresentando diminuição
com a introdução de outros tipos de alimentos saudáveis (BRASIL, 2015; CARVALHO,
2017).
Sendo assim, amamentar também traz benefícios para a saúde da mulher, como:
melhora a involução uterina, reduz a chance de alguns tipos de câncer de ovário e de mama e
amplia o tempo das gestações. Amamentar é uma promoção à saúde da mãe e seu filho, uma
vez que traz benefícios e eleva o vínculo afetivo, aumenta o afeto e confiança entre ambos,
além de melhorar a qualidade de vida da família, porque criança que amamenta no seio
adoece menos, trazendo maior estabilidade emocional para todos (BRASIL, 2015, 2017).
Nas últimas quatro décadas vêm sendo discutido, junto a OMS, o tempo de
aleitamento materno exclusivo e o momento certo da introdução de novos alimentos. Até o
ano 2000, a OMS recomendava a amamentação exclusiva dos quatro (4) aos seis (6) meses de
idade da criança. A partir de 2001 inicia-se, então, o conceito atual, qual seja, amamentação
exclusiva até os seis (6) meses (CARVALHO et al., 2017), sendo estabelecido pela
Assembleia Mundial de Saúde como meta para 2025, que aleitamento materno exclusivo
chegue a 50% (BRASIL, 2017).
Entre 1990 a 2007, o Brasil melhorou seu indicador de mortalidade infantil, que
passou de 47,1 para 19,3 /1000 nascidos vivos, respectivamente (BRASIL, 2014). Porém, isto
não é suficiente, já que estes números são os mesmos que os países desenvolvidos tinham na
década de 60, estando ainda três vezes maiores que alguns países como Japão, Canadá, Cuba,
Chile e Costa Rica (BRASIL, 2014). Mas vale a pena ressaltar, que um dos fatores que
colaboraram para esta diminuição, foi o incentivo ao aleitamento materno no Brasil, entendese que ele reduz em até 13% as mortes de crianças menores de cinco anos por causas
evitáveis, como já referidos (BRASIL, 2014).
Apesar de o Brasil ser considerado referência nas práticas de amamentação, ainda,
existe muito a ser feito, já que os seus indicadores não atingiram a meta estabelecida pelas
recomendações nacionais e internacionais (BRASIL, 2009; 2017). No Brasil houve uma
pesquisa para avaliar os indicadores do aleitamento materno e alimentação complementar e
nesta pesquisa, foram comparados os anos de 1999 a 2008. Os resultados encontrados foram:
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aleitamento materno exclusivo em menores de quatro meses, 35% em 1999, para 51,2% em
2008 e para crianças de até seis meses, houve prevalência de 41% no ano de 2008. Nesta
mesma pesquisa, observou-se um aumento da prevalência nas crianças amamentadas de 9 a
12 meses, passando de 42,4% em 1999 para 58,7% em 2008. (BRASIL, 2014)
Boccolini (2017) apresenta o resultado da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013)
realizada pelo IBGE, quando foram entrevistadas 4.215 mulheres que possuíam filhos
menores de dois anos. Os resultados encontrados em relação ao aleitamento materno foram: a
prevalência do AME estabilizou-se de 2006 a 2013 em 37,1%, em relação à prevalência do
AM, houve uma pequena diminuição de 56,3% em 2006 para 52,1% em 2013. O AM no
primeiro ano de vida subiu de 22,7% em 1986 para 45,4% em 2013, assim como aumentou o
AM nas crianças de até 02 anos, alcançando 31,8% em 2013. (BOCCOLINI et al ,2017)
A grande preocupação de Boccoli (2017) nesta pesquisa foi, principalmente, o declínio
sofrido em relação ao AME entre crianças de três a cinco meses de vida, que apresentou uma
redução da prevalência de 15,1 pontos percentuais de 2006 a 2013. Devido ao declínio e à
estabilidade apresentados na pesquisa de 2013, para o autor faz-se necessária uma avaliação
crítica para realização e reformulação das ações de promoção ao aleitamento materno, assim
como ampliação dos direitos das mulheres que amamentam e trabalham no período de
lactação (BOCCOLI et al., 2017).
Os indicadores da amamentação servem para mensurar o impacto da prevalência nas
ações de promoção, proteção e apoio desenvolvidas nos países (CARVALHO et al., 2017).
Para isto, é necessário realizar intervenções constantes no que respeita ao aleitamento
materno, através de ações de promoção à amamentação, proteção de sua legislação e criação
de mecanismos de conscientização quanto à importância da amamentação não somente para o
binômio mãe-filho, para a família e também para toda a sociedade (BRASIL, 2017).
Almeida, em 1999, já questionava as mulheres contemporâneas a razão de deixarem
de amamentar seus filhos e o próprio autor responde que as mulheres do século XX, das
décadas de 80 e 90, enfrentavam em suas vidas a responsabilidade de serem mãe, donas de
casa e trabalharem fora sendo que muitas delas eram ainda responsáveis pelo sustento do lar.
Todavia, o próprio autor cita que diversas pesquisas realizadas no final do século XX, todas
relacionadas ao desmame no Brasil, mostrou que a questão do trabalho remunerado não foi o
fator apresentado para que ocorresse o desmame, já que a resposta mais encontrada foi que “o
leite era fraco”, assim não sustentava a criança. Tais respostas serviram para esconder o
insucesso da amamentação e, segundo Almeida (1999), as mulheres responderam na pesquisa
aquilo que era aceito pela sociedade. (ALMEIDA et al. 1999)
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3.2. Perfil das mulheres privadas de liberdade e seus direitos sexuais e reprodutivos
Para conhecer a realidade das mulheres dentro do sistema prisional brasileiro, é
necessário conhecer esta população e, para isto, o Sistema de Informação Penitenciária
(DEPEN) realizou, em 2018, um estudo referente aos dados de 2015 e 2016 das mulheres
privadas de liberdade em todo território nacional, concluindo que nessa época havia 42.355
mulheres presas. Quando comparadas ao ano de 2000, que era de 6000 mulheres
encarceradas, percebe-se que houve um aumento de 656% nessa população e que grande parte
(45%) dessas mulheres no recorte temporal da pesquisa, até este tempo, não haviam sido
sequer julgadas condenadas (DEPEN, 2018).
Entre os anos de 2015 e 2016, os presídios brasileiros possuíam um déficit de 15.326
vagas femininas e a taxa de ocupação alcançava, na época, 156,7%, evidenciando que em um
espaço onde deveriam ficar 10 presas, havia 16. Nesse mesmo período, a taxa de mulheres
presas no Brasil chegou a 40,6 para cada 100 mil mulheres. Em relação aos países com a
maior população presa feminina, o Brasil fica em quarto lugar, perdendo para os Estados
Unidos da América com 211.870 mulheres presas e uma taxa de 65,7 para 100 mil/mulheres,
China com 107.131 mulheres presas e uma taxa de 7,6 para cada 100 mil/mulheres e Rússia,
que possui 48.478 mulheres presa e uma taxa de 33,5 100 mil/mulheres (DEPEN, 2018).
O Ministério da Justiça comparou a taxa de aprisionamento de mulheres com outros
países que mais prendem mulheres no mundo e a taxa brasileira não tem explicação: de 2000
a 2016, a população carcerária feminina brasileira aumentou em 455%, já nos Estados Unidos
da América houve um aumento da taxa de 18%, na China de 105%, na Rússia de 2% e na
Tailândia um aumento de 14%. Seguem-se os Estados brasileiros que mais tem mulheres
privadas de liberdade: São Paulo (15.104), Minas Gerais (3.279), Paraná (3.251) e Rio de
Janeiro (2.254) (DEPEN, 2018).
Em relação ao perfil sócio demográfico das mulheres brasileiras encarceradas no
mesmo período, 50% são jovens de 18 a 29 anos. Nesta faixa etária, as jovens têm 2,8mais
chances de serem presas do que as mulheres acima de 30 anos, sendo que 62% das presas são
negras, 66% possuem o ensino médio completo e somente 15% concluíram esta etapa da
formação. Alguns Estados possuem grande número de mulheres analfabetas, 62% são
solteiras, 1% possui algum tipo de deficiência, a maioria deficiência intelectual. (DEPEN,
2018),
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Vale ratificar que o estudo realizado pelo Ministério da Justiça, 60% dos locais onde
estão as mulheres com deficiência não possuem acessibilidade, assim delimita-se o espaço da
mulher em um ambiente. Em relação às estrangeiras, havia no Brasil 529 mulheres presas e
grande parte era do continente americano (323 mulheres). (DEPEN, 2018).
Ao se falar de filhos, 74% das mulheres privadas de liberdade tinham filhos e quanto
aos crimes praticados, 62% dos casos ocorreu por envolvimento com drogas (tráfico). O
tempo de condenação no Brasil apresenta nos dados de 2015/2016, que 21,7% das mulheres
foram condenadas a mais de oito (8) anos e 41%, de quatro (4) a oito (8) anos de reclusão
(DEPEN, 2018).
Outro aspecto dessa abordagem, quanto aos estabelecimentos penais em que essas
mulheres se encontram somente 7% são apenas para mulheres, 16% são considerados mistos
(ambos os sexos) e 74%, masculinos. O próprio DEPEN reafirma o que já havia sido escrito
em outras publicações: os presídios foram construídos para homens. (DEPEN, 2018),
Fica claro que ao se falar em local apropriado para gestantes, somente 55 unidades
prisionais femininas declararam possuir espaço físico adequado para essas mulheres. Em
relação ao berçário, denominado no espaço prisional como Centro de Referência Maternoinfantil, somente 14% das unidades femininas tinham esse local, onde as crianças podiam
permanecer até os dois (2) anos. (DEPEN, 2018),
Nas unidades prisionais que declararam possuir o espaço materno-infantil, existiam
467 vagas para bebês. A situação também fica pior ao se constatar que somente 3% dessas
unidades possuem espaço (creche) para ficar com crianças acima de dois (2) anos, sendo
declaradas apenas 72 vagas para estas crianças (DEPEN, 2018).
Nessa perspectiva, compreende-se que todas as pessoas privadas de liberdade, a Lei
de Execução Penal (LEP) garante o direito da visita social, cabendo aos estabelecimentos
penais terem um espaço próprio para isto. Porém, a maioria dos estabelecimentos femininos
(50%) não dispõe desses espaços para mulheres receberem suas visitas, negligenciando seus
direitos. (DEPEN, 2018).
Além disto, o Ministério da Justiça também registra que as mulheres recebem cinco
(5) vezes menos visita social do que os homens, sendo que isto também ocorre em relação à
visita íntima, que é um direito assegurado por Lei para as pessoas privadas de liberdade,
sejam elas casadas, com união estável e/ou homo afetiva. Entretanto, somente 41% dos
estabelecimentos penais femininos possuem espaço reservado para a realização da visita
íntima, situação que mais uma vez reflete um direito que lhes é negado (DEPEN, 2018).
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Todavia, faz-se necessário lembrar que as prisões femininas foram criadas para
separar da sociedade as mulheres infratoras, independente do crime que haviam cometido,
mas também tinha a intenção de separá-las dos homens. Desta forma, a prisão de uma mulher
estava ligada à religião, tendo como finalidade domesticá-la e reprimir sua sexualidade
(MAIA et al., 2012). É importante lembrar que no século XIX, as mulheres eram presas por
crimes religiosos e por questões de sexualidade. Sendo assim, aquelas que não se
enquadravam nos padrões da sociedade da época, eram punidas com a privação da liberdade
(FERREIRA et al., 2013).
Para Simas (2018), na atualidade, a sociedade

concebe a questão da maternidade

como um tema sagrado, puro, tendo a mulher como uma forma homogênea, porém, isto
precisa ser desmistificado para trazer à tona o seu verdadeiro papel como responsável por suas
decisões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, sendo necessário ampliar esta visão
também para a mulher privada de liberdade. (SIMAS et al, 2015) Reiterado em:
No debate acerca do direito à maternidade para mulheres privadas de liberdade e, de
modo geral, relativo à saúde nas prisões – depara-se com o perigo epistemológico de
reproduzir a ordem punitivista, servindo como mecanismo de naturalização da dor e
da violência. Para além da garantia de acesso a recursos e profissionais de saúde,
não se pode perder de vista a crítica estrutural à própria prisão como instituição que
inviabiliza o bem-estar físico e psíquico de qualquer ser humano, sob pena de
identificarmos simplesmente paredes pintadas de rosa como um ambiente saudável
para crianças e suas mães presas. (SIMAS et al , 2015, p 459)

Os direitos humanos das prisões femininas são reconhecidos internacionalmente pelas
Regras de Bangkok e, nacionalmente, pelas Legislações brasileiras. Desta forma, as mulheres
privadas de liberdade necessitam ser respeitadas em suas posições sociais e jurídicas,
principalmente, por possuírem direitos mesmo dentro do cárcere, como o direito da
maternidade, o direito da sexualidade e da reprodução (SIMAS et al, 2015).
Todavia, pesquisas mostram que os direitos como cidadã das mulheres privadas de
liberdade, continuam não sendo garantidos no século XXI e isto fica claro na pesquisa de
Costa et al. (2016), em que a maioria das mulheres não recebia visita íntima, principalmente
se a mulher fosse lésbica; também não recebiam orientações para prevenção contra doença
sexualmente transmissível, nem informação sobre sexualidade, deixando claro que elas não
exerciam seus direitos sexuais e reprodutivos (COSTA et al, 2016).
Os direitos sexuais e reprodutivos fazem parte dos direitos humanos, conforme
determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada no ano de 1948, que
estabeleceu os direitos considerados básicos à vida digna (BRASIL, 2005).
Deste modo, a definição do que é direito sexual e do que é direito reprodutivo é
esclarecida pelo Ministério da Saúde (2013), sendo o direito sexual definido pela aceitação de
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diversas expressões sexuais, a autonomia de decidir sobre o seu corpo e a igualdade de
gênero; enquanto a compreensão de sexualidade, é muito mais do que questões reprodutivas e
amorosas e sim, relacionadas diretamente com questões biológicas e determinantes
socioculturais (BRASIL, 2013).
Nessa

análise em foco, destaca-se que o direito reprodutivo é reconhecido pelo

Ministério da Saúde (2013) como um direito do cidadão expressar sua sexualidade da melhor
maneira que lhe convier, ter direito ao sexo seguro, escolher querer ou não ter filhos e quantos
desejam ter, sendo que todos deverão ter acesso às informações e conhecer métodos e técnicas
para poderem realizar o planejamento familiar, além do fato de o Governo garantir aos
indivíduos um atendimento com qualidade em suas unidades de saúde. Tudo isto deve
acontecer livre de discriminação e violência (BRASIL, 2013).
Para Ventura (2015) e Leal (2016), é preciso realizar trabalhos para o resgate da
cidadania das mulheres privadas de liberdade, voltados aos direitos da maternidade, da
sexualidade e da reprodução, com legislações claras e definidas em relação à saúde feminina,
esclarecendo o papel do Estado, da família e do sistema prisional. (VENTURA et al, 2015;
LEAL et al,2016)
Além disso, respeitar os direitos sexuais e reprodutivo, nesse sentido, é respeitar os
Direitos Humanos fundamentais e para isto, as legislações nacionais e internacionais vêm
apoiando o pleno direito da cidadania (BRASIL, 2013), estando o indivíduo dentro ou fora do
sistema penal.

3.3. Amamentar como direito humano
A Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela Organização das Nações
Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948, em seu Artigo 25 - parágrafo primeiro garante
que todo ser humano tem direito à saúde, fazendo parte deste contexto a questão alimentar.
No segundo parágrafo do mesmo Artigo, está previsto que a maternidade e a infância têm
direito a cuidados e assistência especiais. (ONU,1948)
Na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, do Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF), de 20 de novembro de 1959, o Princípio IV estabelece que a criança
deve crescer com boa saúde e, para isto, deve ser-lhe proporcionada uma boa alimentação.
(UNICEF,1959)
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A redação do Artigo 227 da Constituição Federal brasileira (1988), na Emenda
Constitucional nº 65, de 13 de julho de 2010, altera a denominação do Capítulo VII do Título
VIII da Carta Magna. (Brasil,1988) Conforme abaixo:
Art. 1º O Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal passa a denominar-se
"Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso".
Art. 2º O Art. 227 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
§ 1ºO Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais,
mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. (BRASIL,
1988, p 33)

Assim como, no tratado internacional garantido pela Convenção sobre Os Direitos das
Crianças de 1989, consta no Artigo 24 que toda a sociedade e, em especial os pais, devem
receber apoio e conhecerem as vantagens do aleitamento materno. (HOMMES, 2014)
No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Capítulo I – Direito à Vida e à
Saúde, o Artigo 9° prevê que compete ao Poder público e às Instituições privadas
proporcionar condições adequadas ao aleitamento materno e ambientes favoráveis para a
prática de amamentar, igualmente, o ECA também prevê que os ambientes prisionais sob a
tutela do Poder público, também deverão dispor de tais condições ambientais para as detentas
que estiverem amamentando. (ECA,1990)
A Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que realizou a
Consolidação das Normas sobre as Políticas Nacionais de Saúde do SUS, em seu Capítulo I,
Anexo III, Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), instituiu a Estratégia
Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no
Sistema

Único

de

Saúde

(SUS),

denominada:

Amamenta

e

Alimenta

Brasil

(EAAB).(BRASIL, 2017)
A proposta da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento
Materno é garantir à criança o direito à amamentação, conforme, estabelecem o Ministério da
Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS), mas estes direitos precisam ser trabalhados
da seguinte maneira: possuir legislação que proteja a amamentação, promover ações voltadas
para a amamentação a fim de sensibilizar a sociedade, garantir às lactantes suporte para as
suas necessidades, além da interlocução de diversos setores. Infere-se, portanto, que a
amamentação só será garantida como direito humano quando a saúde da sociedade estiver
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ampliada para a melhor qualidade de vida resultante de uma alimentação segura, que deverá
ter seu início na amamentação (BRASIL, 2017).
Nos dias atuais, o direito de amamentar está garantido nas Políticas Públicas, porém,
sofrem diversas variações em conformidade com o período estudado, isto, é, modifica-se de
acordo com os fatores socioculturais os quais interferem na prática e no conhecimento da
amamentação (BRASIL, 2017).
No Brasil, o primeiro relato do ato de amamentar deu-se com a descoberta do país
quando foi observado que as índias amamentavam seus filhos, época em que essa prática não
era cultivada na Europa. Em seguida, o Brasil adotou o hábito das amas de leite, escravas que
desmamavam seus filhos em benefício dos filhos de suas amas, chegando até a existir
escravas alugadas para amamentar, fato que criou, naquela época, um comércio de leite
materno (ALMEIDA et al,2004).
No século XVIII, a medicina aconselhava às mulheres a não amamentarem sob a
justificativa de não ser uma tarefa nobre e porque os maridos reclamavam que o aleitamento
materno restringia o seu prazer sexual. Assim, as crianças eram enviadas às amas de leite
(MONTEIRO et al, 2006).
Após a Revolução Francesa começa a haver um olhar diferenciado para as mulheres,
apesar de ainda existirem muitos preconceitos quanto ao assunto. No final do século XVIII,
devido ao grande número de óbitos infantis, as mulheres retornaram a amamentar seus filhos,
não mais enviando-os para a ama de leite (MONTEIRO et al., 2006).
No século XIX, a amamentação passa a ser algo natural para a sociedade daquela
época, quando a medicina higienista teve um papel fundamental no novo paradigma da
amamentação, resgatando-a como um fator fundamental para a qualidade de vida da criança
(ALMEIDA et al., 2004).
Chegando ao século XX, devido aos novos papéis que as mulheres assumiam e ao
valor que davam aos seus corpos, o aleitamento materno foi uma prática afastada das suas
vidas (MONTEIRO et al., 2006).
Para Boccolinii (2017), a grande epidemia de desmame ocorreu na década de 70,
devido a diversos fatores que influenciaram o desuso desta prática. Dentre os citados, estão: o
incentivo ao leite industrializado, a entrada da mulher no mercado de trabalho e a grande
urbanização, período em que ocorreu novamente o aumento da morbimortalidade infantil.
Sendo assim, a partir de 1980, busca-se o retorno do aleitamento materno como uma prática
social universal para todas as mulheres, em benefício da vida dos bebês/crianças
(MONTEIRO et al., 2006).
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Apesar dos grandes incentivos ao aleitamento, o desmame mesmo assim, ocorre em
grande escala em nosso país, devido às questões sociais e ao valor dado às mulheres lactantes.
Para isto, é necessário repensar as práticas implementadas e realizar pesquisa da compreensão
e significados do aleitamento materno na vida das mulheres contemporâneas, respeitando os
seus direitos sobre sexualidade e o poder de decisão que esta mulher terá no ato de
amamentar, cabendo ao profissional de saúde acolher, apoiar e compreender a sua decisão a
respeito. (MONTEIRO et al, 2006).
Desse modo, para ampliar o aleitamento materno e diminuir o desmame no Brasil, é
essencial a utilização do manejo clínico ampliado, termo utilizado pela Saúde Coletiva para
uma política nacional que ultrapasse o conhecimento biomédico e trabalhe com os
profissionais, gestores e a sociedade em busca de conhecimentos que ampliem a promoção,
prevenção e apoio ao aleitamento (CARVALHO et al, 2017).
Nessa lógica, os profissionais de saúde precisam entender que a prática de amamentar
é um fenômeno condicionado aos contextos sociais e históricos vividos por cada mulher,
assim, cabe somente a ela querer ou não amamentar. Entendendo esta realidade, os
profissionais precisam enfrentar as dificuldades utilizando a educação como ponto
fundamental para criação de parcerias entre os atores envolvidos no processo da amamentação
(ALVES et al, 2003; 2018).
Então, para garantir a amamentação como um direito de saúde e, consequentemente,
um direito humano de todos os cidadãos, deverá existir um compromisso dos profissionais de
saúde, dos gestores e principalmente da sociedade, representada pelo respectivos Conselhos
de Saúde, em

compartilhar a responsabilidade na promoção, proteção e apoio à

amamentação, entendida como uma alimentação saudável que se inicia ao nascer (BRASIL,
2017).

3.3.1 Direito de amamentar no cárcere
Inicia-se na década de 40, no Brasil, o direito à maternidade para as mulheres
trabalhadoras regidas pela CLT quando, no dia 1º de maio de 1943, foi aprovada a Lei 5.452,
assinada pelo Presidente Getúlio Vargas, cujo texto garante no Artigo 396, Parágrafo Único,
na Secção V o seguinte:
Art. 396. Para amamentar o próprio filho, até que este complete seis (6) meses de
idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos
especiais, de meia hora cada um.
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Parágrafo único. Quando o exigir a saúde do filho, o período de seis (6) meses
poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente. (Lei 5.452 de 1943, Secção
V, p 6)

É importante notar que estes direitos foram ampliados pela Constituição Brasileira de
1988, em seu Artigo 7º, inciso XVIII, que garante a licença maternidade de 120 dias sem
prejuízo do emprego e do salário, assim como o direito à licença paternidade. As mulheres
privadas de liberdade também conquistaram o direito de amamentar, assegurado pela
Constituição Brasileira no Artigo

5º, alínea ‘L’, onde se lê que “às presidiárias serão

asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de
amamentação” (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 1988).
O Governo brasileiro vem se preocupando com as mulheres privadas de liberdade
desde 1941 e, através do Decreto-Lei nº 3.971 de 24 de dezembro, têm defendido a
necessidade de uma unidade prisional exclusiva para mulheres.
Nesse contexto, não só a questão de gênero foi uma preocupação relacionada ao
sistema penal, mas também a saúde dos (as) detentos (as). Para resolvê-las, foi criada a Lei de
Execução Penal (LEP) nº 7210, de 1984, cujo texto determinou a obrigatoriedade do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico às pessoas de ambos os sexos privadas de
liberdade. 9LEP,1984)
Em 1990, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio da
Lei 8069, ficou estabelecido no Artigo 9º desse documento, que as instituições penais
deveriam oferecer condições adequadas ao aleitamento materno (ECA,1990).
Por outro lado, somente a partir de 1995, com a Lei nº 9046 de 18 de maio daquele
ano, as mulheres presas que amamentavam começaram a ser amparadas. Isto ocorreu a partir
de alterações feitas no texto da LEP acima citada, uma das quais determinou no Parágrafo 2º
do Artigo 83 que “os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de
berçário, onde as condenadas possam amamentar seus filhos.” (LEP,1985)
Em 2009, porém, a LEP sofreu uma revisão que resultou em nova redação dada aos
Artigos 14, 83 e 89, visando assegurar às mães presas e aos recém-nascidos condições
mínimas de assistência, segundo previsto na Lei nº 11942 de 28 de maio daquele ano. As
novas redações dos Artigos citados estão, respectivamente, citadas a seguir (LEP,2009):
Artigo 14 – parágrafo 3º - Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.
Artigo 83 – parágrafo 2º - Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão
dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive
amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.
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Artigo 89 - Além dos requisitos referidos no Art. 88, a penitenciária de mulheres
será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças
maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a
criança desamparada cuja responsável estiver presa.
Parágrafo único – São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo:
I –Atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela
legislação educacional e em unidades autônomas; e
II –Horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua
responsável

As Regras de Bangkok já citadas anteriormente na introdução, têm o objetivo de
diminuir a entrada de mulheres no sistema carcerário, criando penas alternativas e diminuição
do encarceramento provisório feminino. O Brasil participou na elaboração dessas Regras e da
sua aprovação na Assembleia Geral das Nações Unidas, logo, cumpri-las é um compromisso
internacional assumido pelos países participantes daquele evento. Essas Regras afirmam ser
apropriado aplicar medidas cautelares à gestante e pessoas privadas de liberdade que sejam
responsáveis únicos de uma criança. Nesse caso, a escolha deverá ser a adoção de penas
preventivas apropriadas, deixando somente a privação de liberdade para crimes graves e
violentos. (CNJ,2016)
As Regras incentivam o aleitamento materno no sistema penal e orientações às
gestantes e lactantes privadas de liberdade sobre saúde e alimentação saudável, afirmando que
a permanência da criança junto à mãe ficará dependente de avaliação que será sempre em
benefício da criança que, por sua vez, não deverá ser tratada como presa. O ambiente
oferecido a ela deve ser o mais parecido com o ambiente externo e o momento da separação
da mãe deverá ser individualizado, respeitando-se o interesse da criança e a legislação
nacional. (CNJ,2016)
No Brasil também foram criadas novas regras, a partir da Regra de Bangkok, a
exemplo da Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, em cujo Artigo 318 estava previsto que o
juiz podia pedir a prisão domiciliar para gestantes, quando ela se encontrasse com sete (7)
meses de gestação ou quando a gestação fosse de alto risco. (Lei nº 12.403, 2011)
Em 2014 foi instituída pelo Ministério da Justiça uma política específica para as
mulheres privadas de liberdade, denominada Política Nacional de Atenção às Mulheres em
Situação de Liberdade e Egressas do Sistema Penal (PNAMPE) tendo como meta a saúde
materno-infantil, dessa forma inserindo a Rede Cegonha no sistema prisional e fomentando o
período mínimo de amamentação. (BRASIL,2014)
No ano de 2016, o Brasil passa a dispor de políticas públicas para a primeira infância,
em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida da criança, com vistas
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ao seu desenvolvimento infantil e, igualmente, como ser humano. Nesse mesmo ano, a Lei nº
13.257 com vigência a partir de 09 de março, inseriu dois novos incisos no Artigo 318 do
Código de Processo Penal (CPP), que trata da substituição da prisão preventiva por domiciliar
(Lei nº 13.257, 2016):
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente
for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
I - Maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)
II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011)
III - Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)
IV – Gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
V - Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei
nº 13.257, de 2016)
VI - Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze)
anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Entretanto, a mesma Lei estabeleceu que a prisão domiciliar pudesse ser concedida à
detenta a critério do juiz, após avaliação do processo que a levou à detenção. Em fevereiro de
2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, concedeu Habeas Corpus (HC 143641) coletiva para determinar a substituição
da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que
sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem
prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no Artigo 318 do CPP.
Tendo em vista dar cumprimento ao Habeas Corpus citado, em dezembro de 2018 o
Congresso Nacional sanciona a Lei nº 13.769 que substitui a prisão preventiva por prisão
domiciliar da mulher gestante, ou daquela que for mãe ou responsável por crianças até 12
anos ou por pessoas com deficiência, tendo em vista disciplinar o regime de cumprimento de
pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação. Todavia, a Lei incluiu um
dispositivo no sentido de que só seria beneficiada a mulher que não tivesse cometido crime
com violência ou grave ameaça à pessoa ou que não tenha cometido crime contra seu filho ou
dependente.(Lei nº 13.769,2018)
Assim, no ano de 2018, é legalizado um tratamento diferenciado às mulheres privadas
de liberdade que estão gestantes e as que possuem filhos com idade até 12 anos, cabendo à
Justiça a aplicação de medidas preventivas, como a prisão domiciliar. Neste caso, trata-se de
medida cautelar que altera provisoriamente a prisão preventiva por um recolhimento ao lar da
acusada, a depender de decisão judicial após análise de cada caso e suas circunstâncias, como
já citada. (Lei nº 13.769,2018).
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Apesar de vários atos governamentais respaldando a amamentação no sistema penal
brasileiro, muitas mulheres privadas de liberdade encontram a primeira dificuldade para
amamentar seus filhos, logo, após o parto, posto que

são impedidas de alimentá-los

deixando, assim, de desfrutar desse primeiro benefício legal (DALMACIO et al., 2014).
A questão de amamentar no cárcere é um tema específico que precisa de diversas
reflexões devido à ausência de equipes capacitadas e por ser o local inadequado para o
atendimento à mulher no período gravídico-puerperal, mesmo entendendo-se que o benefício
da amamentação seja importante para a construção do vínculo mãe e filho (DALMACIO et
al., 2014).
Mesmo com todos os debates entre o direito da criança ficar ou não com sua mãe no
estabelecimento prisional, é importante lembrar que a Constituição Federal é clara quando
afirma que a pena à qual um indivíduo foi condenado, não deverá passar para outra pessoa.
Sendo assim, a criança é livre de direito e não considerada uma criança “presidiária”
(FERREIRA et al., 2013)
Segundo Cunico (2015), muitas mulheres sentem-se privilegiadas quando conseguem
desempenhar bem o papel de mãe porque com essa postura

perdem o sentimento de

inferioridade, ao contrário de outras que decidem não ficar com seus bebês. (CUNICO et al,
2015)
É necessária, portanto, a compreensão de que o ato de amamentar sofre diversas
influências sociais, culturais e ambientais, dentre outras. Sendo assim, é de grande
importância a participação de profissionais de saúde, em especial do enfermeiro (a), para
fortalecer o tema ‘amamentação’ em um ambiente tão conflitante (RIBEIRO et al., 2013).
O enfermeiro ao trabalhar com a amamentação, assume um vínculo com as mulheres
gestantes e puérperas, sendo um educador de saúde capaz de prepará-las para o processo de
amamentar (GUIMARÃES et al., 2018). A formação de profissionais de saúde capacitados,
cientificamente, para trabalhar em unidades prisionais femininas, é de grande relevância
(ARAÚJO et al., 2014), porém, em muitas instituições prisionais, o serviço de saúde está
voltado para ações curativas, sendo poucas, ou quase inexistentes, as ações de promoção e
prevenção (PICOLLI et al., 2014).
Outro fator importante a ser considerado, ao se discutir este assunto para fins de
implementá-lo no interior do sistema penal brasileiro, é que esse espaço foi criado, em
princípio, para atender as necessidades masculinas, logo, haverá sempre um déficit para o
atendimento às mulheres no período gestacional e no pós-parto, o que torna um ambiente
muito vulnerável e com pouco apoio para a amamentação (MATÃO et al., 2014).
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Além disso, muitas vezes, os bebês são colocados em celas superlotadas e ficam
expostos a doenças infectocontagiosas, situação que caracteriza um desrespeito aos direitos
das crianças (SIMAS et al., 2018).
Outra situação identificada, capaz de causar até depressão nessas mulheres, é o
momento em que ocorre a separação dos filhos (MATÃO et al., 2014) quando, normalmente,
a criança é entregue aos cuidados da família da mãe (LEAL et al., 2016). É importante
lembrar que as mulheres não engravidam quando já estão no sistema penal para receber os
benefícios dados às mulheres gestantes privadas de liberdade; ao contrário, as mulheres já
estão grávidas quando são presas (LEAL et al., 2016).
Apesar de todas as dificuldades existentes, há grande interesse dos funcionários em
deixar o ambiente o mais adequado e favorável possível para as mulheres e seus bebês dentro
do cárcere, principalmente nos primeiros meses de vida da criança (MATÃO et al, ,2016). Na
Argentina 40% das crianças menores de quatro anos que estavam no cárcere com suas mães,
possuíam problemas emocionais, caracterizando uma forma penalidade estendidas aos filhos.
(VENTURA et al.,2015)
Diante do exposto pode-se então, considerar que o ambiente prisional deixa as
mulheres mais vulneráveis, apesar das legislações brasileiras e a Política de Atenção às
Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE)
reforçarem que as prisões devem ter um espaço adequado para amamentar A3.Entretanto ,o
sistema penal não cumpre o seu papel frente as necessidades das gestantes e lactantes, visto
que as assistências prestadas às mulheres deixam - as mais vulneráveis. (LEAL et al, 2015)
Segundo Florencio, 2021:
O conceito vulnerabilidade em saúde voltado para a vertente da precariedade é
referido em muitos estudos, demonstrando a preocupação dos autores com aspectos
relacionados às iniquidades, bem como o enfrentamento diante dessa circunstância.
Nesse sentido, a vulnerabilidade em saúde foi definida como uma condição de
precariedade do ser humano que se manifesta em todas as suas dimensões
(ontológica, ética, natural, cultural e social) e atinge sujeitos cujas condições de vida
e saúde são influenciadas ou determinadas pelas relações de poder, num contexto
social e histórico, podendo reduzir a capacidade para o manejo dos próprios
interesses relacionados à saúde e ao bem-estar. (Florencio, 2021, p12831)

Assim, entende-se que a vulnerabilidade social das mulheres privadas de liberdade já
existe antes da prisão e se agravam após o confinamento no sistema penal, principalmente
para as gestantes e lactantes onde há uma deficiência nos serviços de saúde, o que pode deixar
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a mulher e criança mais vulnerável na saúde, portanto, torna-se necessário uma reestruturaçao no planejamento das ações de saúde e no ambiente prisional. (ANDRADE,2018)
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4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Max Scheler
Max Scheler nasceu na Alemanha em 1874, falecendo em 1928 com apenas 54 anos.
Na apresentação do livro “A Situação do Homem no Cosmo”, Artur Mourão, seu editor, diz
que Scheler foi “uma das mentes alemãs mais antenadas, enérgicas e radiosas da primeira
metade do século XX” (SCHELER, 2008, p. 7).
Para Max Scheler: “O filosofo é apenas o ponto mais elevado do pensamento em seu
tempo” (SCHELER,2012, p 10). Segundo, Matheus (2002) para conhecer o homem, é
necessário conhecer os filósofos dos séculos passados, pensadores que estavam além do seu
tempo porque suas ideias permanecem aos longos dos anos, sendo Max Scheler um desses
filósofos, cujos pensamentos, ainda, fazem-se presentes nos debates atuais da filosofia. Para o
autor, houve um esquecimento de Scheler e talvez isto tenha ocorrido devido ao período
histórico em que ele viveu ou por ter sido um homem turbulento de sua geração. (MATHEUS
et al., 2002).
A obra mais importante de Scheler, segundo Matheus (2002), foi realizada no período
de 1913 a 1916, quando escreveu a “Teoria da Percepção Emocional dos Valores”. O
estudioso Scheler vivia a filosofia, a Academia e as questões sociais e políticas de sua época,
procurando o sentindo da vida e o lugar do homem no mundo, preocupando-se com os
manipuladores de sua época por serem pessoas que contrariavam os pensamentos das
Universidades. Possuía também outra preocupação com a industrialização da Alemanha e
com as mudanças sociais que chegavam como capitalismo (MATHEUS, 2002).
Os pensamentos de Scheler influenciaram pensadores como Conrad Adenauer e Karol
Voitilla, o papa João Paulo II que usou a ética de Scheler para sua tese, além de filósofos
como Nicolaï Hartmann, Jean Paul Sartre, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier,
MerleauPonty, Paul Ricoeur e Emmanuel Levinas, que também utilizaram obras de Scheler
(MATHEUS, 2002).
Nesse contexto, houve dois períodos em sua vida filosófica: o primeiro ocorreu de
1897 a 1920, quando buscou trabalhar com a emoção e a hierarquia de valores; o segundo
momento foi de 1920 a 1928, quando se distancia da fé católica mas, ainda ligado ao divino,
volta-se para o cósmico universal, dando enfoque aos temas espírito e impulso ou energia,
impulso este que se inicia nas plantas e vai até o ser humano, enquanto o espírito seria
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específico do homem, sendo responsável pelas ações emocionais e capaz de intuir o fenômeno
(SCHELER, 2008).
Segundo Max Scheler, o estado psíquico evolutivo do homem desenvolve-se primeiro
pelo impulso afetivo, depois pelo instinto animal seguido pela memória associativa e, por
último, pela inteligência prática. No impulso afetivo a vida volta-se para o estado de
reprodução sem a consciência, tornando-se meramente vegetativa em busca das condições
vitais, sendo a primeira percepção do ser humano. (GOMES,2016)
O instinto animal é um saber prévio com ritmos repetitivos de uma determinada
espécie, um avanço do impulso afetivo. Já a memória associativa é um aprendizado empírico,
conseguido por aprendizado anterior, ligado à memória de um determinado resultado. A
inteligência prática ocorre quando se tem um pensamento produtivo direcionado à capacidade
de escolha do indivíduo (GOMES, 2016).
Ao procurar novos conhecimentos, o homem passa pelas seguintes etapas: o instinto e
a busca da causa. No momento da percepção, o ser humano tem a sensação de posse e na
etapa do instinto, o homem busca transformar a natureza da coisa; enquanto a etapa da busca
da causa é o momento de explicar e prever. (MATHEUS, 2002)
Scheler foi colaborador de Husserl e juntos iniciaram a Fenomenologia, porém, Husserl
trabalhava com a objetividade do fato científico, enquanto Scheler voltava seu estudo para o
conhecimento da consciência, descrevendo suas vivências subjetivas com posições idealistas,
com isto desenvolvendo uma fenomenologia pura, intuitiva e emocional (GOMES, 2016).
Dessa forma, Scheler

aproxima-se dos valores, dos afetos por meio da ética e vai se

direcionando para o ontológico, sempre buscando as dimensões do pensamento e indagando o
lugar homem no universo, seu interesse era descobrir o sentido da vida (Matheus, 2002)
“...quando um objeto é dado em uma intuição pura, ele possui algo que lhe é
próprio: a essência. Após a observação e a indução, esta essência torna-se a
priori em relação a tudo que possa vir a compor este objeto” (PEREIRA
,2000 p. 20)

Nessa perspectiva da fenomenologia, Pereira, 2000, descreveu que
“A experiência fenomenológica nada mais é do que um procedimento
intuitivo, cuja função é captar os fatos antes que nós possamos fazer
qualquer fixação lógica neles”. (PEREIRA ,2000 p. 25)
Com base nessa concepção, a essência da fenomenológica foi denominada pelo
filósofo Max Scheler de valores que são percebidos pela intuição emocional e relacionados à
ética material (PEREIRA, 2000).
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Logo, Scheler aproxima-se dos valores e dos afetos por meio da ética, direcionando-se
para o ontológico, sempre buscando as dimensões do pensamento e indagando o lugar do
homem no universo. Seu interesse era descobrir o sentido da vida (MATHEUS, 2002).

4.2 Teoria dos valores de Max Scheler
A ética de Scheler foi baseada no conhecimento de Kant, filósofo para quem o
conhecimento da verdade era adquirido pela razão ou pelos sentidos, porém, Scheler defendeu
que para existir conhecimento é necessário ter sentimento, denominando este conhecimento
de caráter intuitivo e emocional, que surge bem antes da razão e do sentir, independentes dos
sentidos e da razão. (MATHEUS, 2002)
Assim, Scheler conseguiu construir sua ética, baseada em valores que são “igualmente
objetos a priori da intuição emocional, que também podem ser percebidos através de sua
realização material” (MATHEUS, 2002. p.20)
Neto, 2004 afirma que:
O objetivo principal de Scheler é resgatar o valor da pessoa humana, pois o ser
humano é o valor fonte. Considera o amor como o valor central da pessoa, que a
move, impulsiona e atrai, pois todos os seus sentimentos são regidos pelo amor. Para
Scheler,o amor culminan o valor da pessoa e é o único caminho que conduz ao
descobrimento dos valores. Fundamenta a ética dentro da axiologia como expressão
plenamente humana, buscando centralizar todas as questões éticas no conceito de
valor. (NETO, 2004, p41,55)

O valor para Scheler segundo Cadena, 2020:
Assim como as coisas têm suas que determinam o que são, são também portadoras
de . A diferença é que a é uma qualidade(s) ou característica(s) que define a coisa, é
o seu núcleo invariante, a identidade que permanece, uma unidade ideal, já o é
suportado pelos objetos, ou ainda, o objeto é acompanhado pelo valor. Os objetos
que suportam valores são chamados de ‘bens’. (CADENA,2020 p 122)

Cadena (2020) descreve que para Scheler:
Os valores são qualidades objetivas que se dão a partir da vivência dos bens, são
autônomos e independentes, não são uma criação do sujeito ou um acidente do objeto.
Na verdade, os valores são universais manifestos no mundo, nos bens, e os seres
humanos são capazes de intuí-los, de perceberem emocionalmente sua objetividade.
Assim, os valores e suas conexões não se confundem com os objetos e situações
empíricos, são qualidades que acompanham os bens vinculadas a sua essência.
(CADENA,2020 p 122)

Sendo assim, a pessoa é o valor fonte que capta os valores por sua vivencia e intuição
emocional:
Descobrir valores é incumbência da percepção afetiva humana, já que o
ser humano é o protagonista dos valores. (NETO, 2004, p41)
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Segundo Gomes, 2016, Scheler acreditava que a pessoa é ontologicamente boa, pois a
pessoa é capaz de realizar boas ações.
“A pessoa é boa, pois o ser humano não foi feito para o mal e tampouco está
predeterminado a fazê-lo necessariamente, caso contrário, o ser humano seria
intrinsecamente mau. A bondade é o mais atraente valor humano pois está
vinculada intimamente com o amor, do qual é a expressão mais profunda.”
(NETO,2004, p. 46)

Nenhum homem é mau, já que para Scheler, somente o pecado cometido é
considerado mau, sendo a pessoa sempre boa, pois pode se converter. Mesmo que não esteja
consciente de seus valores, o indivíduo não é racional e sim, um ser que vive e atua
ontologicamente. A pessoa é boa e digna de valor em si, vivendo seus atos e se constituindo
por inteiro na experiência (GOMES, 2016).
Segundo Gomes (2016), Scheler diz que só se pode compreender uma pessoa,
amando-a, mas para isto é necessário conhecer o mundo desta pessoa e acompanhar seus atos,
porque somente conseguimos ter empatia pelo outro se existir o amor. Sendo o ser humano
capaz de se movimentar no Cosmo e não ser estático, ele sempre está tentando a auto
superação em busca de si mesmo e de um divino, isto porque o homem busca a perfeição
(GOMES, 2016):

A partir de seu centro espiritual, a pessoa humana é capaz de tornar tudo objeto de
seu conhecimento, inclusive o seu próprio ser. É capaz de autoconhecimento. No
entanto, para conhecer uma pessoa, é preciso ir além de si mesmo e coparticipar de
seu mundo. (GOMES, 2016, p. 7)

Os valores estão dentro da intuição íntima que desvela o mundo no sentimento de
amor e ódio, logo, a conduta moral está relacionada com a realização de um valor que possui
a priori atos intencionais de amor e de ódio, passando a ser um querer do conhecimento
moral, formulando a ética filosófica (PEREIRA, 2000).
A pessoa deseja aquilo que acredita ser o melhor para sua realização, para isto ocorre
uma afetividade em relação aos valores. Segundo Scheler, esta atração pelos valores é
denominada amor, e a vivência deste valor levam a contemplar outra pessoa que vivencie este
valor gerando, assim, um sentimento de simpatia que, desta forma, consegue interligar valores
e sentimentos. O amor é o sentimento mais elevado do criador, sendo o amor à própria pessoa,
este amor aceita diferenças, interliga as pessoas e é considerado um valor (NETO, 2004).
Os valores adquirem uma teoria ética do indivíduo e uma teoria ética da coletividade.
Ao juntar estas duas teorias, em uma determinada época, surgem o ethos que muda cada
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sociedade. Logo, quando os valores mudam, surge uma nova cultura social, assim, os valores
não mudam o que muda é o ethos. (MATHEUS, 2002).
Destarte, Scheler trabalha com o conhecimento individual para alcançar os
conhecimentos coletivos, buscando em seus últimos anos a sociologia do conhecimento que
difere os fatos sociais em reais (instintivos) e ideais (espirituais) e nesse período, Scheler
passa da ética para o ontológico (MATHEUS, 2002).
Nesse ponto de vista, a priori social é considerada por Scheler quando um valor social
é introduzido a um valor individual; já os valores materiais são relacionados a questões
familiares e as de sobrevivência do indivíduo. Entretanto, estes valores não podem ser
superiores aos valores vitais e nem aos espirituais, ocorrendo uma dualidade entre os valores
superiores e os valores inferiores (MATHEUS, 2002).
Segundo Scheler, os valores precisam ser materializados, porém, sempre
permaneceram como infinitas realizações de objetos ideais. Desta forma, os valores podem
ser materiais ou a priori. A partir desta compreensão, os valores são avaliados pelos
conhecimentos individuais e coletivos, utilizados em qualquer época e realizados conforme
surgem as oportunidades reais (MATHEUS, 2002). Estes valores são fundamentados na
intuição baseada na fenomenologia, sendo o valor da pessoa o valor mais importante (NETO,
2004).
Para Cadena (2013), os sentimentos dos valores são percebidos por meio da vivência.
Quando o homem percebe este valor, provoca um sentimento de prazer ou desprazer, mas
nunca a indiferença. O local do sentir é o espírito, responsável pelas emoções humanas e por
distinguir os homens dos animais (CADENA,2013)
Scheler afirma que o espírito distingue o homem no Cosmo, pois ele é o único ser vivo
capaz de intencionar suas ações, um ser espiritual que é livre e possui a capacidade de
construir seus valores, os quais são modificados por meio de sua vivência (GOMES, 2016).
Os valores, para Scheler, manifestam-se na experiência vivida, assim, as coisas que
cercam as pessoas possuem um determinado valor e fazem com que o indivíduo faça uma
escolha, nunca indiferente a estas coisas. Quando as coisas passam a ter valor, isso demonstra
que naquele momento existe uma carência ou vontade, assim, a consciência intui o valor que
levará ao desejável (ALVES, 2018).
Mateus (2002) afirma que os valores representam aspirações e necessidades que o
indivíduo percorre para a realização e quando não satisfeitas, fará surgir novas aspirações que
serão percorridas até esgotar a realização do valor almejado e ao se esgotar esse valor, o
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mesmo será inserido na cultura da época vivida (MATHEUS, 2002). Os valores não estão
soltos no ser humano, assim procedem:
“de níveis inferiores até o superior. Existe uma grande diferença entre os valores:
alguns são transitórios, efêmeros, outros são perenes, eternos, em uma clara
contraposição àqueles passageiros” (Neto, 2004, p. 44).

Desse modo, o homem assume uma função ativa, quando os valores são iluminados
pelo espirito e o homem consegue senti-los, preferi-los, postergá-los, amá-los ou odiá-los,
criando hipóteses baseando em uma hierarquia de valores. (CADENA, 2020)

4.3 Hierarquia dos valores de Max Scheler
Neto (2004) descreveu que a hierarquia de valores de Scheler acontece pela intuição
emocional. Assim, quando se vivencia um valor, alcança-se uma imensa satisfação que
integra a personalidade da pessoa. O autor também lembra que os valores mais inferiores,
segundo Scheler, são mais divisíveis, seguem a preferência da pessoa e obedecem à essência
do conhecimento humano. (NETO,2004)
Na hierarquia dos valores, quanto mais elevados são eles, mais duradouros se tornam,
uma vez que o preferir do homem faz com que seja dada prioridade aos valores, e este preferir
pode ocorrer de duas formas: o preferir consciente e o preferir intuitivo, em cada homem
sente o valor de uma maneira (CADENA, 2013).
Assim, conforme cita Pereira, 2000, p 87, Scheler estabeleceu critérios para os valores:
 Durabilidade- Os valores são tão mais altos quanto mais duradouros forem,
 Divisibilidade - Os valores são tão mais altos quanto menos divisíveis forem.
 Fundamentação - Os valores são tão mais altos quanto menos envolvidos estão em
relação ao outro.
 Satisfação - Aumento da satisfação, torna-se mais profunda, quando sua existência
é independente da percepção sentimental de outro valor.
Segundo Werneck, 2003:
O homem, no entanto, não pode deixar de lado sua característica
fundamental: ele é um ser em busca de valor. Ele está em constante procura
do que pode valorizá-lo ou, simplesmente, do que vale para ele. Enfim, o
homem é um ser em constante processo de avaliação. (WERNECK,2003,
p.2)
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Tendo em vista, o guia para o valor mais elevado é o amor enquanto o ódio afasta o
indivíduo dos valores superiores. No momento que se identifica a escala de valores o homem
realiza com dada prioridade aos valores da seguinte forma: com o preferir consciente ou com
o preferir intuitivo, ou então, ele vai postergar (CADENA, 2013).
No entanto, a superioridade de um valor é dada ao homem pelo fenômeno da
preferência que é diferente de eleger esse preferir relaciona-se a essência dos valores, sendo
um preferir intuitivo, que orienta nossos atos morais (CADENA, 2013):
Os valores e as conexões entre eles são intuídos pela percepção emocional no
momento da vivência, nos atos de preferir e postergar, amar e odiar. Os valores
provocariam um estado sentimental de prazer ou desprazer, e tais estados
sentimentais são, então, relacionados às qualidades do agradável e desagradável.
(CADENA 2020 p122)

Logo, os valores estão relacionados entre si de uma forma hierárquica, eles nunca
estão desvinculados, e são percebidos pela intuição emocional que surge da experiência
fenomenológica. (NETO, 2004)
Desta forma, existe uma hierarquia do conhecimento, sendo o valor mais baixo o
conhecimento pela apropriação do material, depois vem o conhecimento pela transformação
do objeto, sendo o mais valioso o conhecimento pelas causas, por ser este um conhecimento
científico do mundo real. Estes conhecimentos são transferidos para o conhecimento da coisa
em novos conhecimentos da linguagem, os quais também possuem algo de metafísico e
ideológico (MATHEUS, 2002).
Pereira (2000) descreve que a hierarquia de valores é invariável, conforme, o tempo:
Os Valores formam uma esfera de objetos com conexões e relações autenticas e
especiais, estas relações enquanto qualidades de valor, podem ser, por exemplo,
mais altas ou mais baixas. Por conseguinte, estas relações autenticas promovem na
esfera dos objetos, uma hierarquia ou uma ordem hierárquica a priori e independente
do mundo dos bens. Por isso, no decorrer da história, qualquer modificação que o
mundo dos bens venha a sofrer, não atingirá os valores. (PEREIRA, 2000, p.62)

A qualidade valorativa dos valores aparece quando o homem sente algo, mas ao
preferir algo, surgem então a categoria hierárquica do valor e neste momento não existe um
preferir único, sempre ocorre com dois ou mais valores, assim, o indivíduo percebe a
diferença dos valores. (PEREIRA, 2000)
Os valores na Hierarquia do filósofo Max Scheler (2012) são os seguintes:
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Quadro 4 – Axiologia dos Valores segundo Max Scheler (2012):

Santos, 2021

4.3.1 Valores sensíveis
São

os

valores

mais

baixos,

na

base

da

escala

de

valores

Schelerianos, estão ligados à sensibilidade humana a função do perceber afetivo, sensível, os
que estão na base dos valores; são os valores inferiores e podem ser agradáveis ou
desagradáveis, úteis ou inúteis prazer e dor. Sendo que o agradável é o valor fundamental e o
útil é o valor derivado. (SCHELER, 2012; CADENA,2013)
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Quadro 5 – Valor sensível segundo Max Scheler (2012):

Santos, 2021

4.3.2 Valores vitais
São compostos pelos valores da sensibilidade vital, aqueles considerados por Scheler
como valores medianos e que tem duas perspectivas: primeira, o valor da vida e segunda, o
caráter emotivo humano. Tais valores são considerados por Scheler como valores medianos,
este valor tem duas perspectivas, primeiro ao valor da vida e a segunda ao caráter emotivo
humano. (Neto, 2004):
Compõem esses valores, todos aqueles valores que se acham situados na esfera do
bem e do bem-estar e que estão subordinados ao nobre e vulgar. E, acompanham os
estados do sentimento vital, por exemplo, vida ascendente e descendente, saúde e
enfermidade, velhice e morte, esgotamento, vigor, alegria, aflição, angústia, vingança,
cólera etc. (CADENA, 2020 p 124)
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Quadro 6 – Valor Vital segundo Max Scheler (2012):

Santos, 2021

Segundo Scheler , 2012, 0 valor mediano possui valores essências como, apresentado
na Figura IV.

112

Quadro 7 – Valores Medianos Essências interligados ao Valor Vital Max Scheler (2012):

Santos, 2021

Para Scheler (2012) o valor útil é tudo que se busca de uma maneira regrada a
realização de um valor bom, portanto, o valor vital se encontra na essência destes valores, que
são vivenciáveis quando os outros estão de alguma forma presentes. “Um valor de utilidade
qualquer é um valor “para” uma essência vital”. (SCHELER,2012, p 158)

4.3.3 Valor espiritual
É um valor que está acima dos anteriores. Segundo Scheler, o valor espiritual precisa
ter um valor contraposto, isto é, um valor contrário como, por exemplo: valor belo e seu antivalor feio; o valor justiça e seu anti-valor injustiça. Neste valor espiritual está também a
verdade do conhecimento humano, sempre em busca da essência desta verdade, sendo a
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convivência humana a maneira como se realiza toda verdade do ser humano, onde está inclusa
a verdade social:
Aqui estão os valores estéticos como o belo e o feio; o valor do puro conhecimento
da verdade, tal como pretende realizá-los a filosofia e a ciência; e o valor prático do
justo e do injusto que deve servir de fundamento para uma ordem jurídica objetiva,
independe de qualquer positivação. Pertencem a esses valores reações peculiares
como agradar e desagradar, aprovar e desaprovar, apreço e menosprezo, desejo de
revanche, simpatia espiritual, como a que funda, por exemplo, a amizade.
(CADENA, 2020 p 124)

Quadro 8 – Valor Espiritual segundo Max Scheler (CADENA, 2020):

Santos, 2021

4.3.4 Valores do sagrado

É o valor a santidade, o nível mais elevado, cujo anti-valor é o profano e a descrença.
Quando a pessoa desenvolve este valor, alcançou o grau máximo:
“Os sentimentos vinculados a esses valores são a fé e a adoração, e
seu oposto, a incredulidade. Tais valores se mostram somente em
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objetos que são dados na intenção como ‘objetos absolutos’”
(CADENA, 2020 p 124)

Quadro 9 – Valor Religioso segundo Max Scheler (CADENA, 2020)

Fonte: Santos, 2021

Nesta elucidação, vê-se quando não se consegue um bem, surge o ressentimento que é
algo negativo e vem acompanhado do sentimento de vingança e acontece então, a cobiça e o
ódio, estes sentimentos como: a vingança, a cobiça e o ódio possuem valores falsificados,
transformando o bem no mal, esquecendo do maior bem do mundo que é o amor. É fato que
no ressentimento

aparecem a ética e a moral as quais mudam conforme o tempo vivido.

(NETO, 2004)
Scheler (2012), se preocupava com a inversão dos valores, ficando o valor de maior
duração abaixo dos valores temporários porque isto é um perigo para a preservação da família
e da sociedade. Quando ocorre tal inversão acontece, então, o anti-valor, ou seja, valores que
vem para substituir os verdadeiros valores humanos existentes durante séculos e aceito pelo
Cristianismo (NETO, 2004).
Por fim, os valores são manifestações subjetivas da consciência humana, imagens são
formadas que emergem a partir de nossos desejos, fundam-se as necessidades de cada
indivíduo (SCHELER, 2012).
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4.4 Valor da amamentação para lactantes privadas de liberdade

Nesse itinerário teórico, certifica-se que amamentar é um ato que perpassa pelo campo
da vida independente do período que se vive, faz-se necessário um comprometimento de
todos envolvidos, nesta ação, na verdade, compreendendo que o ato amamentar não está
ligado somente ao fator racional, mas também à experiência do sentir de cada mulher. (Alves,
2018)
Destarte, a amamentação é uma questão humana e existencial que interfere nas
condições de vida social, psicológica, ambiental da lactante e seus significados irá diferenciar
de mulher para mulher e será variado por ocasião da época e aos costumes vigentes. (Alves
2003)
Para Werneck (2003) o homem está sempre em busca de valores para valorizá-lo e
completa-lo, fazendo parte da vida do homem preferir os valores que preencham suas
necessidades e por fim, sejam agradáveis e prazerosos para o indivíduo ou para um grupo.
(WERNECK,2003). Sendo assim, todo conhecimento individual é apreendido

por meio de

uma incorporação de conhecimentos sociais do período vivido. (Matheus, 2002)
O pensamento fenomenológico, de acordo com Scheler, conceitua-se com a percepção
do próprio indivíduo, a partir do conhecimento do grupo social em que o eu interagi com o
outro. Isso estabelece uma relação interpessoal na qual os valores que ocorrem entre os
indivíduos estão relacionados, diretamente, com o sentimento de amor e ódio, havendo uma
atração ou uma separação conforme a percepção dos valores de cada grupo social
(MATHEUS, 2002).
A ligação do indivíduo e tão forte que “o outro - isto é, o social — se integra ao
humano como parte integrante de sua realidade material” (MATHEUS, 2002, p. 23). Desse
modo, os valores da amamentação estão diretamente interligados com a vivencia desta
mulher, mediada pela experiência em relação a prática de amamentar em relação a sua história
individual, a sua cultura familiar ao seu poder socioeconômico, e principalmente o seu nível
de escolaridade, logo, todo esse contexto influenciará na prática de querer ou não amamentar
(BOCOLLI,2015).
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Portanto, quando uma mulher consegue amamentar, ela transmite sua vivência
familiar, seus conhecimentos, sua experiência da infância da família, da comunidade os
conhecimentos de sua época (PRATES et al,2014).
Amamentar ou não amamentar está conectado diretamente a valores e crenças que
interfere positivamente ou não na prática do aleitamento materno. (LIMA et al,2014). Dessa
forma, o hábito de amamentar sofrem influencias direta com os determinantes sociais e possui
diversos significados conforme a cultura de cada mulher. (ALVES et al, 2014)
Conforme afirma Neto, 2004 na concepção Scheleriana, os valores são desvelados
com a própria verdade do ser humano. As utopias demonstram valores objetivos percebidos,
além de ideologias, que são as tentativas de confirmar estes valores, sendo ambos resultantes
dos conhecimentos da sociedade e construídos pelas nações, cidades e classes respectivas
(MATEUS, 2002).
Para Scheler o ser humano é um produto das utopias, sendo responsável pelas
construções de ideologias que, por sua vez, tornam-se mais valiosas quando apoiadas em
bases sólidas, possuindo um pouco de utópico, material interessado e empírico interessante.
Visto que o real e o ideal estão interligados e se completam, sendo importante na construção
dos valores (MATEUS, 2002).
Assim, a pesquisa sustentou-se na Teoria axiológica de Valores de Max Scheler,
tentando analisar quais foram os significados dos valores que apoiavam a amamentação
dentro do contexto prisional, entendo o valor, como um sentido relacionado a uma carência do
próprio indivíduo, buscando, desse jeito, valores que possa a vir completá-los e levá-los à
autorrealização (ALVES et al, 2003).
Para isto, a hierarquia de valores de Max Scheler

foi utilizada para viabilizar a

análise de como as mulheres privadas de liberdade vivenciavam a amamentação, quando estão
no cárcere e como estes valores sofrem influências positivas ou negativas nesse ambiente.
Diante do exposto, este estudo compreendeu

e desvelou o valor da amamentação

vivenciado por essas mulheres em seu cotidiano e o que elas demonstraram e expressaram de si
mesmas.
Essa tese propôs analisar na o fenômeno da amamentação dentro do sistema prisional
do Rio de Janeiro, de forma a conhecer, conviver, participar do mundo da amamentação no
cárcere, à luz do filósofo Max Scheler.
Gomes 2016, afirma que as pessoas terão sempre seus mistérios por meio do amor se
descobre os valores sem preconceitos e pressupostos serão desvelados no outro suas
necessidades e potencialidades. (GOMES, 2016)
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5. CAMINHO METODOLÓGICO

5.1 Tipo de estudo
Estudo de cunho social, pois, segundo Minayo (2014) a visão do pesquisador e dos
participantes em relação ao objeto pesquisado implica em todo processo da pesquisa desde o
seu início até o resultado, além de reconhecer a importância da realidade social do indivíduo
e, do coletivo, respeitando os significados que surgiram nesse processo, tendo como base que
as pesquisas sociais transformam os problemas sociais de um povo em benefício das
mudanças sócias para aquela população. Assim a autora define:
Conceituo como pesquisa social em saúde todas as investigações que tratam do
fenômeno saúde/doença, de sua representação pelos vários atores que atuam no
campo: as instituições políticas e de serviços e os profissionais e os usuários.
(Minayo, 2014, p 47)

Trata-se então de uma pesquisa social, exploratória, descritiva, com abordagem
qualitativa do tipo

fenomenológica, que busca desvelar os valores das lactantes acerca da

amamentação no ambiente prisional, a partir da dimensão axiológica de Max Scheler.
A pesquisa descritiva tem como principal objetivo a descrição das características de
determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre as
variáveis obtidas por meio da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados
(FIGUEIREDO, 2008).
Segundo Gil (2002), são incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo
levantar opiniões, atitudes e crenças, valores de uma população, o que vem ao encontro do
objeto desta pesquisa, que irá trabalhar com o universo dos significados que não podem ser
traduzidos em números ou indicadores quantitativos (MINAYO, 2014), já que os significados
precisam elucidar os relatos descritivos e compreender o viver das entrevistadas, através dos
significados do perceber (GUIMARÃES, 2012).
A palavra fenomenologia possui origem grega - phainesthai, significando aquilo que
se apresenta ou que se mostra. Assim, constrói-se a palavra fenomenologia, que quer dizer
tudo o que se mostra ou se torna visível para a consciência em sua individualidade (GOMES
et al., 2008).
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A Fenomenologia é uma ciência empírica, humanizada que busca o sentido para as
coisas, que tenta descrever o fenômeno e não tendo que explicá-lo, mas olhar para as coisas
como elas se manifestam; é quando o mundo se abre para o homem e isto denomina-se
desvelar o fenômeno. A descrição rigorosa do fenômeno permite chegar à sua essência,
entendendo que o sujeito e o mundo não se separam e sim, é um mundo vivido pelo sujeito e
isto leva à intencionalidade da consciência, mostra a direção (CARVALHO, 2002).
Antes de Husserl, alguns filósofos do século 18, como Johann Heinrich e Kant, já
citavam o termo fenomenologia, assim como em 1807 Hegel escreve sobre a Fenomenologia
do Espírito. Mas foi no início do século 20 que Edmund Husserl utiliza a fenomenologia
como uma ciência da consciência na busca dos sentidos tornando-se, a partir daí um método
novo e importante na filosofia, que passa a estudar as coisas pelo vivido (GOMES, 2008).
O método fenomenológico valoriza a experiência vivida, compreendendo a interação
do homem com o mundo e como a consciência capta estes acontecimentos, descrevendo e
expressando seus pensamentos e sentimentos revelando, desta maneira, como o fenômeno se
revela para cada pessoa; isto é, a fenomenologia busca a compreensão de como cada
indivíduo capta o conhecimento do mundo (GOMES et al., 2008).
A Fenomenologia interroga a experiência vivida e busca captar o significado
atribuído da relação sujeito–objeto, pois o fenômeno aparece para uma consciência
que o interroga e o questiona. Isso ocorre porque o homem é um ser consciente de
algo ou de alguém em relação a si mesmo. A intencionalidade consiste, portanto, no
ato de atribuir um sentido, possibilitando a relação entre o sujeito que sai de si para o
mundo. (GOMES et al., 2008, p. 147)

Para entender o fenômeno, segundo Carvalho (2002), é necessário vivenciá-lo. Buscase, então, a descrição realizada pelo sujeito que o vivenciou, entender seu interior e a
totalidade dos significados. Para este autor, o pesquisador e o sujeito devem gerar cooperação,
participação, empatia e um diálogo que favoreça a compreensão, fundindo os horizontes de
ambos. (CARVALHO,2002)
Um estudo fenomenológico possui três fases, segundo Gomes et al. (2008): a
descrição, a redução e a compreensão. Na primeira etapa ocorre a redução em que o indivíduo
relata o fenômeno por meio de sua experiência vivida. Nesta fase, aparece a unidade
significativa e o pesquisador realiza diversas leituras e organiza o vivido do sujeito em relação
ao fenômeno. Na segunda etapa, é feita a seleção das descrições para depois realizar a última
etapa, voltada para a compreensão, e explicação dos fenômenos. Para o autor, é importante
que o pesquisador fique atento e não se influencie por ideias preexistentes, porque isto poderá
influenciar na apresentação do fenômeno (GOMES et al., 2008).
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A fenomenologia, para Scheler, é mais realista e objetiva perante à existência humana,
assim, o filósofo não aceitava uma fenomenologia voltada somente para a filosofia. O objeto
que é intuído, dado, possui essências, que são divididas por Scheler em: Essências –
qualidades dadas nos atos (fenomenologia da coisa); Essências dos atos – as conexões que
existem entre eles (fenomenologia dos atos ou de origem) e a última, as Conexões Essenciais
existentes entre as Essências dos atos e das coisas (PEREIRA, 2000).
Para Scheler, a fenomenologia não é empírica nem científica porque os fatos são
vivenciados, captados e intuídos (dado). A intuição capta os fatos existindo uma relação
intensiva com a coisa no momento do vivenciar, logo, a fenomenologia é independente de
tudo que pode ser descrito e observado ou relatado pela experiência. A fenomenologia só
ocorre quando no ato de experimentar, é dado o intuitivo, existindo uma simbiose entre o
pensado e o intuitivo, sendo que o dado supera o pensado aparecendo, então, o fenômeno.
Entretanto, quando o pensado supera o dado, não é uma experiência fenomenológica
(PEREIRA, 2000).
Sendo assim, os fenômenos ocorrem por meio da experiência fenomenológica na qual
são apreendidos os dados, que estão muito além da sensibilidade e do entendimento já que
estes dados ocorrem, a priori, pela intuição das essências (PEREIRA, 2000).
“A intuição ou experiência fenomenológica é independente de tudo aquilo que pode
ser observado, descrito, e até mesmo impugnado pela experiência não
fenomenológica. A experiência fenomenológica é a priori. “(PEREIRA ,2000, p 19)

A fenomenologia Scheleriana possui a objetividade dos valores, os quais são
descobertos devido à intuição emotiva e à experiência do indivíduo, sendo que o objetivo
principal de Scheler foi resgatar o valor da pessoa, pois o Ser humano é o valor da fonte,
sendo o amor o valor central do indivíduo, valor que move e impulsiona para todos os
sentimentos regidos pelo amor. Os valores são captados pela intuição emocionante através das
vivências emocionais, que são descobertas pela percepção afetiva do indivíduo, estando
relacionadas aos valores éticos ou valores axiológicos, considerados imutáveis graças à sua
objetividade (SOUZA, 2004).
A apreensão do significado do valor, segundo os pressupostos teóricos de Max
Scheler, sugere que o mesmo deve ser captado na sua totalidade, orientando-se pelo fenômeno
por meio da descrição fenomenológica, rejeitando-se conceitos prévios, já formados (ALVES
et al, 2003).
Na pesquisa qualitativa em saúde, busca-se compreender o fenômeno do individual ou
do coletivo, de forma sistematizada (PAULA et al., 2006). Sendo assim, neste estudo, a
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fenomenologia descritiva deverá fornecer o suporte reflexivo para discutir a dimensão
valorativa acerca da amamentação por parte das mulheres lactantes privadas de liberdade em
um presídio feminino do Estado do Rio de Janeiro, analisando o mundo dos valores e dos
sentidos através dos discursos dessas mulheres, interpretando suas realidades sobre a
amamentação no espaço prisional. Assim, será avaliada, à luz de Max Scheler, a subjetividade
dos valores axiológicos da amamentação no cárcere, os quais surgirão devido à intuição
emotiva e à experiência de cada mulher lactante no ato de amamentar.
Ao desvelar o fenômeno da amamentação em sua individualidade e totalidade,
poderão surgir propostas para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno,
ampliando o processo do cuidado para a mulher e para criança que vivenciam este fenômeno
dentro do ambiente prisional.

5.2 Cenário da pesquisa

A Lei de Execução Penal (LEP), desde 1984, preconiza que as mulheres devem ficar
em unidades prisionais específicas para a população feminina e as gestantes e lactantes devem
ser transferidas para locais especializados com atendimentos específicos para mulheres e
crianças.
Destarte, essa pesquisa foi desenvolvida na Unidade Materno-Infantil (UMI)
localizada no município do Rio de Janeiro, anexa à Penitenciária Talavera Bruce, que está
vinculada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro,
é destinada às mulheres que cumprem pena em regime fechado e tiveram seus filhos na
prisão. A UMI recebe as presas de todo o Estado do Rio de Janeiro, sendo capacitada para
abrigar as lactantes privadas de liberdade que estão em processo de amamentação na SEAPRJ.
A UMI foi inaugurada especificamente no dia 12 de outubro de 1966, e foi
denominada Madre Teresa de Calcutá uma unidade anexada a primeira penitenciaria feminina
do Estado do Rio de Janeiro, Talavera Bruce. Nesta época, a UMI já era destinada para as
mulheres ficarem com seus filhos recém-nascidos.
No ano de 1971, a unidade foi reinaugurada e passou a ser chamada de Primeira
Creche Penitenciária do Brasil. Em 2005, por uma Resolução, número 106, da SEAP-RJ a
instituição passa a ser chamada Unidade Materna Infantil (UMI), e começa a ter uma direção
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exclusiva, fazendo parte como uma unidade prisional da Secretaria de Administração
Penitenciária. (Direção UMI,2021)
A Unidade Materno Infantil abriga, atualmente crianças de 0 a seis meses de idade
filhos de presas que estão cumprindo pena em regime fechado, estas mulheres ficam
exclusivamente para cuidar e amamentar seus bebês. A unidade possui 20 vagas para as
lactantes e seus filhos. (Direção UMI, 2021)
Em 05 de março de 2018 a Ministra do Supremo Tribunal Federal, visitou a UMI e
naquele período existia somente lactante na referida unidade. Com a pandemia de COVID-19
que ocorreu no ano de 2020 e se estendeu para 2021, a UMI recebeu as gestantes privadas de
liberdade e atualmente é responsável

pelas gestantes e lactantes do Sistema Prisional do

Estado do Rio de Janeiro.
A UMI está subordinada à Coordenação das unidades Prisionais Femininas e
Cidadania LBGT que é gerenciada pela Subsecretaria Adjunta de Gestão Operacional. A
direção da UMI e toda parte administrativa é realizada por profissionais da área da polícia
penal, sendo que a equipe técnica desta unidade é coordenada pela Subsecretaria de
Tratamento.
A estrutura física da Unidade Materno-Infantil é diferente do complexo penitenciário,
para entrar nesta unidade é preciso passar por uma entrada única que pertence a Penitenciária
Talavera Bruce (TB) e a UMI. Dessa entrada pode-se observar que do lado direito fica um
prédio no estilo convento, que é a Penitenciária TB, no meio fica um prédio com estilo de
igreja, e do lado esquerdo mais no fundo tem uma grande árvore e um portão branco com uma
placa identificando UNIDADE MATERNO INFANTIL (UMI).
Para passar pelo portão da UMI é necessário passar por outra identificação em que
seus dados pessoais são verificados e a sua temperatura também, protocolo estabelecido na
SEAP-RJ devido à pandemia. Neste momento, já se visualiza duas casas, um na frente, outra
atrás. A casa da frente fica a direção e a parte administrativa e na casa de trás ficam as
gestantes e lactantes privadas de liberdade. Na Casa onde as presas se localizam existe um
galpão coberto, onde é permitido ficar ao ar livre as gestantes e as mães com seus bebês. As
presas ficam restritas ao espaço da casa e galpão, só podem ir para casa da frente caso seja
chamada por algum profissional.
Esta casa onde as gestantes e lactantes ficam não possui grade, é um espaço com
cômodos grandes, nos quais há camas e berços dos bebês, estes berços ficam do lado das
camas das mães. Este local lembra um alojamento conjunto de uma unidade hospitalar.
Também há uma copa, um pequeno posto de enfermagem, uma sala que realiza as consultas
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médicas, e um espaço com cadeiras confortáveis para amamentar e ao lado um espaço para
crianças brincarem.
A UMI (RJ) atende os aspectos, já que, não se parece com um presídio, possuem
árvores, plantas, flores, pássaros, gatos e um espaço grande e com muita grama. No
meio desse espaço tem um pedaço coberto cheio de cadeiras e ventiladores, onde as
internas ficam sentadas durante o dia, conversando e cuidando de seus filhos.
(SALES, 2017, p.6)

Em relação à equipe de saúde que presta assistência para gestantes e lactantes existem
assistente social, psicóloga, obstetra, pediatras, técnicas de enfermagem e uma enfermeira
supervisora. As gestantes fazem seu pré-natal dentro da própria UMI, seus exames são
realizados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) fora do complexo penitenciário. E as
crianças são acompanhadas pelos pediatras da própria unidade, algumas vacinas são
realizadas na UMI e outras na UBS. Se a criança precisar sair para consulta específica, a
direção tem um carro próprio e libera para a criança sair acompanhada da técnica de
enfermagem de plantão. A equipe de saúde trabalha na unidade de segunda a sexta-feira no
período da manhã e tarde, normalmente até às 17 horas.
A gestante que fica na UMI quando entra em trabalho de parto é transferida da UMI
pelo carro do Serviço Operações Especiais (SOE) para a Unidade de Pronto Atendimento do
complexo Penal que funciona 24 horas, esta unidade de saúde é específica as pessoas privadas
de liberdade de todo o estado do Rio de Janeiro. Não existe nenhum transporte especial para o
transporte das gestantes, o carro do SOE é utilizado por qualquer preso quando precisa se
deslocar de sua unidade prisional por motivos de saúde, ou por motivos judiciais ou por
qualquer outra necessidade.
Após atendimento médico, na Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penal, a
gestante é referenciada para um Hospital da Rede Pública para parir. Ao retornar do hospital
com seu bebê esta puérpera terá direito a amamentar por um período de seis meses. No
retorno do Hospital da rede pública para UMI a mulher agora Lactante volta no SOE e a
criança volta no carro “comum” da UMI.
Para realizar esta pesquisa com as lactantes da UMI, foi necessária a autorização da
Escola de Gestão Penitenciária da SEAP-RJ. A liberação ocorreu em março de 2020, porém
em 13 março de 2020 a visitação nas unidades prisionais, do Estado do Rio de Janeiro, pelo
Decreto nº 46.970 foram suspensas, devido à pandemia de COVID-19, o que impactou
diretamente no desenvolvimento de minhas pesquisas de campo.
Somente em novembro de 2020, com muita restrição, a SEAP-RJ liberou as visitas dos
familiares nas unidades prisionais, então após muitas solicitações

realizadas por esta
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pesquisadora à Escola de Gestão Penitenciária e a Direção da UMI autorizaram

minha

entrada no cenário da pesquisa. A Escola de Gestão Penitenciaria informou que neste período
a SEAP-RJ só autorizou a entrada nas unidades prisionais dos pesquisadores que eram
funcionários. Documentos e e-mails do percurso da autorização na UMI estar no Anexo A.
Para realizar as entrevistas na SEAP-RJ, não pode gravar, não pode filmar e ou
fotografar. Assim, a pesquisa foi realizada com papel e caneta. As perguntas eram feitas e
conforme as participantes respondiam a pesquisadora escrevia, depois lia para mulher e
confirmava se realmente foi escrito aquilo que foi dito. Conforme relatado, a pesquisa iniciou
em novembro de 2020 e terminou em maio de 2021, neste período, existiu um total de sete
lactantes na UMI. Tudo aconteceu na pandemia, no momento de entrar pelo portão da
penitenciária TB e UMI, a pesquisadora precisou restringir a levar o mínimo de material
possível, porque todos passam por uma revista, sua bolsa é aberta e seus pertences são
retirados para averiguação, após isto a pesquisadora passava por um detector de metais, caso
a máquina acuse algum metal, o mesmo deverá ser retirado.
Assim, a pesquisadora só levava lápis, caneta, diário de campo e os equipamentos de
proteção individual para COVID-19. É importante também pensar na roupa que a
pesquisadora iria para realizar a entrevista, pois a roupa não pode ter metal, assim, a
pesquisadora usou uma roupa “uniforme”, isto é, uma calça, uma blusa e um sapato que
passava pelo detector de metais sem alarmá-lo.
Conforme já relatado, no período da pandemia a UMI ficou com as gestantes e
lactantes, e para entrevistar as lactantes, primeiro a pesquisadora passava na chefe de
segurança para saber se havia alguma lactante, caso houvesse a pesquisadora se paramentava
toda com touca, capote, máscara, álcool a 70% e mantinha uma distância de um metro de cada
participante. Neste período de pandemia, várias gestantes e lactantes obtiveram o benefício
da liberdade provisória, e foram liberadas para aguardar o julgamento na residência, por isto
na UMI durante a pandemia, ocorreu uma diminuição do número de gestantes e lactantes
privadas de liberdade.
Daí toda semana, de novembro de 2020 a maio de 2021 a pesquisadora ia à UMI para
saber se havia alguma lactante, e quando havia

eram separadas duas cadeiras e uma mesa,

colocadas ao ar livre, mas que mantinha distância de outras pessoas, dando privacidade para
que ocorresse a entrevista.
Na UMI as mulheres usam diariamente, o uniforme da SEAP-RJ, short azul de jeans e
blusa branca de malha. A higiene das mulheres e de seus bebês eram

boas, lembrando que

essas mulheres são observadas pela segurança e pelos profissionais da saúde, e estes
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profissionais estão sempre “cobrando higiene” da lactante e de seu bebê, assim como também
é supervisionado a limpeza

do espaço físico. Uma das diferenças da UMI para os outros

presídios são: gestante, lactante, criança, higiene e amamentação
Ao entrevistar as lactantes da UMI, para pesquisadora ficou evidente que todas têm
vontade de conversar e estavam
pesquisa

dispostas a contribuir com a pesquisa. O momento da

foi único, onde essas mulheres relataram o motivo da prisão, e sabiam que não

conseguiram o benefício da liberdade provisória, porque já foram presas outras vezes, ou
porque cometeram delitos graves. Porém, independe do motivo da prisão, elas eram mulheres
que estavam amamentando no cárcere, tornando-se assim, as participantes elegíveis para esta
Tese.

5.3 Participantes da pesquisa
As participantes desse estudo, foram as mulheres privadas de liberdade que atenderem
aos critérios de inclusão estabelecidos para a pesquisa, a saber:
1) Mulheres que estavam

amamentando dentro do cárcere; 2) lactantes que estavam

cumprindo pena na Unidade Materno Infantil (UMI) do Rio de Janeiro; 3) lactantes que
tinham autorização da Direção para participar da pesquisa; 4) lactantes que estavam em
condições físicas e psíquicas de participar da pesquisa. As mulheres que atenderam a estes
critérios foram convidadas pela pesquisadora a participar voluntariamente da pesquisa.
Os critérios de exclusão foram: 1) Por algum motivo judicial, a lactante foi impedida
de participar da entrevista; 2) No período da entrevista, a lactante foi transferida para outra
unidade prisional; 4) No período da entrevista, a lactante saiu em liberdade; 3) Mulheres que
estejam com seus filhos na UMI, porém, não estejam amamentando.
Para assegurar a privacidade e o sigilo quanto aos dados coletados, as participantes
foram identificadas pela letra M (Mulher) seguida de um algarismo arábico (M1, M2, M3),
conforme, a ordem de acontecimentos das entrevistas realizadas.

5.4 Aspectos éticos e legais

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de
Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense
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(UFF), como preconiza a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que
estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos,
conforme protocolo nº 3.019.397 (Anexo B).
A Instituição selecionada como cenário do estudo recebeu aprovação pelo CEP e
também uma cópia da pesquisa, para ciência e acompanhamento de todas as suas etapas.
As participantes do estudo assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) com o objetivo de assegurar os seus direitos (Apêndice B). A assinatura de cada
mulher privada de liberdade condicionou a sua participação na pesquisa, assegurando-se o
anonimato e o sigilo das informações que forneceram. A participante não recebeu quaisquer
compensações financeiras e o benefício relacionado à sua participação será o de aumentar o
conhecimento científico para a área da Saúde da Mulher.
Durante a coleta de dados não houve nenhum constrangimento e desconforto com a
temática abordada. E a integridade física, psíquica e emocional de cada participante foi
resguardada.

5.5 Técnica de coleta de dados

A coleta de dados ocorreu pela entrevista fenomenológica. Nessa modalidade de
entrevista, o encontro existencial não pode ser programado, pois se constitui em fenômeno
que se manifesta de uma forma imprevisível, isto porque à medida que o entrevistador se
defronta com o fenômeno, é obrigado a adotar uma nova postura, tendo em vista que esse
encontro traz à tona a identidade do outro, além de reconhecer que a realidade daquele Ser
difere da sua, levando-o a uma descentralização de si mesmo em uma busca intencional de
compreensão empática do Ser que se defronta consigo (MELO et al., 2012).
Em outras palavras, significa que o encontro exigirá do pesquisador um
posicionamento no sentido de descentrar-se para direcionar-se intencionalmente à
compreensão

do

sujeito

da

pesquisa.

Esse

posicionamento

denomina-se

atitude

fenomenológica (PAULA et al., 2014).
Para a autora Paula (2014), existem caminhos a serem percorridos na entrevista
fenomenológica e a condução da entrevista é mediada por questões empáticas. Ao final de
cada entrevista deverá ser dado um feedback à participante, perguntando se ela gostaria de
acrescentar algo e agradecendo sua disposição para o encontro.
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Segundo citam Paula et al. (2014), para ocorrer uma entrevista fenomenológica, são
necessários alguns itens fundamentais ao desenvolvimento da pesquisa, como ter um objeto
de estudo, ter questões da pesquisa, conhecimento do campo estudado junto à postura do
pesquisador, escolher as técnicas de coleta, análise, discussão e conclusão dos dados.
(PAULA et al., 2006).
A entrevista fenomenológica irá captar a subjetividade das participantes para a
compreensão do fenômeno por meio de uma conversa informal, quando a pesquisadora e a
participante colocam- se frente a frente, assim, havendo a possibilidade da primeira perceber
sinais verbais e não verbais, compreendendo a experiência e a vivência do sujeito frente ao
objeto de estudo (PAULA et al., 2014).
Para que ocorra a entrevista fenomenológica, não existe um número específico de
participantes, pois as entrevistas devem ocorrer paralelamente às análises e assim que se
conseguir compreender o fenômeno investigado, elas podem ser encerradas. (PAULA et al.,
2014).
Existem dois momentos na entrevista fenomenológica que devem ser observados: no
primeiro, ocorre o ôntico que se inicia com a organização da pesquisa e vai até a descrição de
fatos captados na entrevista (subjetivo); no segundo, denominada a fase ontológica, que se
volta para a compreensão do desconhecido, quando se realiza a interpretação do fenômeno e
são revelados os sentidos. Neste momento, o pesquisador obtém uma compreensão do sujeito
da pesquisa, isto é, compreender a perspectiva do outro (PAULA et al., 2014).
Neste estudo, a entrevista fenomenológica utilizou apenas a seguinte pergunta
norteadora “Fale sobre sua vivência enquanto mulher que amamenta no espaço prisional”. As
outras perguntas do roteiro condutor, eram realizadas à medida que a mulher falava na UMI e
amamentação, na

família, no direito de amamentar e no

conhecimento da prática de

amamentar. Ao usar as perguntas do roteiro condutor, foram utilizadas perguntas abertas:
“Conte-me mais...” “Fale-me mais...” Como é ... para não restringir a fala da participante e
para aprofundar o objeto do estudo da pesquisa” (Apêndice B)
A condução da entrevista fenomenológica, em sua dimensão ôntica dentro da UMI
ocorreu quando a pesquisadora fez a primeira visita à instituição, e neste dia houve uma
ambientação do cenário, além de ter havido uma conversa com a diretora da unidade para
apresentar a proposta da pesquisa e quais eram as participantes elegíveis para o estudo,
também foi discutido o local que deveria ocorrer a entrevista, visando principalmente a
privacidade , porém, a chefe de segurança da UMI solicitou que poderia haver privacidade ,
entretanto, precisaria ser um local onde pudesse ser visualizado pela equipe de segurança.
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Dessa forma, o local escolhido foi uma sala onde ficava somente a pesquisadora e a
participante, mas esta sala possuía uma parede quase toda de vidro, onde a segurança poderia
visualizar a entrevista, mas não escutava o que se falava.
O convite à pesquisa com as participantes, foi realizado individualmente. Porém, era a
chefe de segurança que determinava a lactante que faria parte da entrevista no dia. Durante a
entrevista não foi percebido a ausência de nenhuma lactante, porque eu e a chefe de segurança
verificávamos quem já tinha sido entrevistada ou não.
Assim, na UMI foram entrevistadas sete mulheres de novembro de 2020 a maio de
2021, onde todas as lactantes eram elegíveis para pesquisa e aceitaram participar do estudo.
O encontro durava quase duas horas, acontecia face a face, pesquisadora, lactante e no
colo seu bebê, a conversa começava com uma apresentação, e com a autorização da pesquisa
pela participante. Sempre havia uma empatia entre a pesquisadora e a participante, visto que a
pesquisadora é enfermeira do sistema prisional h mais de duas décadas e a saúde materno
infantil muito me interessa.
Mas o que mais aproximava as participantes da pesquisadora era quando no início da
conversa

a pesquisadora falava “eu voltei a estudar e por isto estou aqui, você gostaria de

fazer parte de minha pesquisa?.”, as lactantes que escutavam com atenção, abria um sorriso,
demonstrando que naquele instante foi criado uma empatia da participante com a
pesquisadora
E assim, iniciava a dimensão ontológica da entrevista, com a empatia da pesquisadora
e da participante, com isto houve a possibilidade de captar a subjetividade das participantes
para compreender o valor da amamentação para as lactantes privadas de liberdade, contudo
para isto foi necessário, respeitar a singularidade de cada participante, com uma escuta ativa
e uma grande atenção nas informações prestadas, evitando julgamentos e pressupostos,
pudessem interferir nas mensagens.
Para os registros das informações, foram utilizados: diário de campo para registro dos
fatos e percepções das cenas vivenciadas no interior da instituição penal. E como não foi
autorizado gravar as entrevistas, a pesquisadora utilizou papel para escrever as repostas das
participantes e após cada resposta a pesquisadora lia para participante e certificava que havia
escrito o que realmente foi respondido.
No final da entrevista a pesquisadora dava um feedback, perguntando se havia algo
mais a falar e agradecia a participação das lactantes e de seus bebês e assim as mulheres
com seus bebês retornavam acompanhada de um profissional da segurança, para o local onde
ficam na UMI.
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Após cada entrevista era realizado uma transcrição das respostas

do papel para o

computador além do relato da comunicação não- verbal apresentada por gestos, e sempre
avaliando os

fatos que ocorria pela intuição emocional e que preenchesse a carência da

mulher que amamentava no sistema penal.
Conforme relatado, a pesquisadora realizou a entrevista fenomenológica

de acordo

com o que afirma Paula, 2014:
A atitude fenomenológica (dimensão ontológica) é o critério de rigor que se impõe
na
condução
da
entrevista como técnica de produção de dados nesta abordagem qualitativa de
pesquisa.” (PAULA, 2014, p.471).

5.6 Análise e tratamento dos dados
Para realizar a análise e discussão dos resultados da pesquisa, foram utilizados os
conceitos de Laurence Bardin (2016) referentes à análise de conteúdo que, para a autora
citada, é um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis e com constante
aperfeiçoamento, aplicando-se a discursos extremamente diversificados e segundo a autora: “a
análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicação”. (LAURENCE
BARDIN, p.19, 2016)
Ainda de acordo com a autora, a análise de conteúdo possui três fases fundamentais
que foram realizadas nesta pesquisa. São elas descritas:
A primeira constituiu de uma análise que correu no primeiro contato e organização
sistematicamente das ideias. Depois escolheu documentos, criou-se a hipótese e objetivos, e
elaborou indicadores para interpretação final. Após, iniciou a leitura flutuante dos
documentos, seguida das regras da exaustividade, da representatividade, homogeneidade,
pertinência e exclusividade. (LAURENCE BARDIN, 2016)
Na segunda fase ocorreu a exploração do material e a administração sistemática das
decisões tomadas e das codificações, que compreendeu a escolha de unidades de registro
(frases, palavra, afirmação acerca de um determinado assunto), a seleção de regras de
contagem enumeração e a escolha de categorias. (LAURENCE BARDIN, 2016)
Na terceira e última fases, ocorreram então, o tratamento dos resultados, as inferências
e a interpretação dos resultados. Nesta fase, realizaram-se a validação dos significados e a
confrontação sistemática dos resultados obtidos com o material pesquisado. (LAURENCE
BARDIN, 2016). Nessa última etapa, houve a interpretação e compreensão dos valores da
amamentação expressados pelas lactantes privadas de liberdade à luz da Teoria proposta pelo
filósofo Max Scheler.
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Nesta pesquisa, todas as etapas foram realizadas com exaustividade, homogeneidade,
exclusividade e os dados encontrados foram agrupados por convergência de conteúdo,
identificando os núcleos dos sentidos das entrevistas, e em seguida foram selecionadas e
identificadas as unidades temáticas e suas categorias.
Nesse campo da pesquisa, foram encontrados dois valores nas mensagens das
participantes, que expressaram a faceta do fenômeno, isto é, são valores que foram
desvelados a partir da carência das lactantes no vivido de amamentar dentro do espaço
prisional, demonstrando que os outros valores não foram relevantes na perspectiva dessas
mulheres. A compreensão dos valores a partir da percepção das lactantes privadas de
liberdade, na dimensão axiológica de Max Scheler, encontrados nesta tese foi: Valor Vital e
Valor Útil. Os valores desvelados de acordo com análise de conteúdo de Laurence Bardin,
2016, encontram-se sistematicamente exposto no organograma 1.
Organograma 1 – Seleção e identificação das unidades temáticas e suas categorias de
acordo com análise de conteúdo de Laurence Bardin, 2016:
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FENÔMENO
VALORES DA AMAMENTAÇÃO

NÚCLEO
TEMÁTICO
VALOR VITAL

VALOR ÚTIL

UNIDADES DE REGISTROS
UNIDADES DE
REGISTROS

VINCULO , PROTEÇÃO

UMI, FAMÍLIA,APOIO

UNIDADE TEMÁTICA:
O ESPAÇO DA UMI COMO
VALOR UTILITÁRIO PARA
AMAMENTAÇÃO

UNIDADE
TEMÁTICA:

UNIDADE
TEMÁTICA:

VALORES DE
EXPANSÃO DE
VINCULO

VALOR VITAL
COMO
PROTEÇÃO A
AMAMENTAÇÃO

CATEGORIA
CATEGORIA

CATEGORIA

APOIO DA UMI COMO
VALOR ÚTIL À
AMAMENTAÇÃO

REDE DE APOIO
COMO VALOR
ÚTIL PARA
AMAMENTAÇÃO

CATEGORIA
O VALOR
VINCULO
COMO
PROCESSO DE
EXPANSÃO

A LACTANTE
COMO VALOR
DE
SEGURANÇA E
PROTEÇÃO
PARA O BEBÊ

Santos, 2021

O Organograma 1, apresenta nesta Tese, a realização da análise de conteúdo de acordo
com Laurence Bardin (2016) em suas três etapas. Estes valores foram identificados iniciando
pelas unidades de registros, as quais foram compreendidos nas unidades temáticas, a partir de
então foram revelados os significados dos valores e suas categorias.
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6. RESULTADOS

6.1 Perfil sociodemográfico das entrevistadas

No quadro 10 são apresentados os aspectos sociodemográficos das sete participantes
do estudo, com ênfase na perspectiva de conhecer as particularidades destas mulheres
privadas de liberdade em relação ao valor da amamentação:

Quadro 10 – Perfil sociodemográfico das entrevistadas, Rio de Janeiro, 2021:
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

22 A

26 A

24 A

36 A

20 A

23 A

25 A

NATURAL

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Maranhã
o

ESTADO
ONDE
RESIDEM

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

PARDA

PARDA

PARDA

PARDA

NEGRA

PARDA

NEGRA

SOLT

SOLT

SOLT

SOLT

SOLT

SOLT

SOLT

POSSUI
COMPANH
EIRO (A)

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

MORAVA
COM
COMPANH
EIRO
ANTES DA
PRISÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

DADE

ENS.
FUND.
INCOMP
L

ENS.
FUND.
INCOM
PL

ENS.
FUND.
INCOM
PL

ENS
MÉDIO
COMPL
ETO

ENS.
FUND.
INCOM
PL

ESN
MÉDIO
INCOMP
L

ESN
MÉDIO
INCOM
PL

PROFISSÃO

MANICU

CABEL

MANIC

GARÇO

COSTU

BABÁ

VENDE

IDADE

ETNIA
(AUTO
DECLARAÇ
ÃO)
ESTADO
CÍVIL

ESCOLARI
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RE

EIREIR

URE

NETE

REIRA

DORA

A

NA
PRAIA

RENDA

01

FAMILIAR

01

MENOR

MENOR

MENOR MENOR

01

SALÁRIO SALÁRI

QUE

QUE

QUE

MINÍMO

O

UM
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O quadro 10 apresenta o perfil sociodemográfico das sete participantes da pesquisa,
em relação à idade houve mulheres de 20 a 36 anos, todas moravam e no Estado do Rio de
Janeiro, 05 se autodeclararam pardas e 02 se auto declararam negras. Todas disseram ser
solteiras, mas a maioria possuía companheiro e 04 relataram morar com o companheiro antes
de ser presa. Em relação à escolaridade 04 mulheres tinham o ensino fundamental incompleto,
02 tinha o ensino médio completo e 01 tinha o ensino médio completo.
Em adição, quanto à profissão, nenhuma das participantes possuía qualificação
profissional e todas relataram fazer “bico” para conseguir alguma renda, somente 03 declaram
receber 01 salário mínimo por mês e 04 relataram receber mensalmente abaixo de um salário
mínimo. Em relação ao crime praticado 02(duas) por tráfico de drogas, 01(uma) latrocínio,
01(uma) homicídio, 02(duas) por furto e uma diz ter sido presa com o marido, mas não
relatou o crime.
Ao serem presas 06 já estavam grávidas e 01 engravidou porque estava cumprindo
pena em regime semiaberto. Quatro (04) declararam que não era a primeira prisão na UMI e
03 (três) declararam ser a primeira prisão. Em relação ao tempo de condenação, 04 (quatro)
não tinham sido julgadas, 01(uma) aguardava a sentença, 01(UMA) foi condenada a 12 meses
e 15 dias e 01 (uma)foi condenada a 252 meses (21 anos). Das participantes 06 (seis) eram
mães, dessas 03 (três) mulheres possuíam 02 (duas) filhos, 02 (duas) mulheres possuíam 03
filhos e 01(uma) mulher possuía 06 (seis) filhos.
Todas declararam que realizaram pré-natal no sistema prisional, sendo que 04 (quatro)
iniciaram na rede pública, antes da prisão, somente 01(uma) declarou ser a primeira gravidez.
Sobre amamentação 05 (cinco) disseram já ter recebido orientações sobre o tema em algum
momento da gestação e ou puerpério e 02(duas) nunca receberam orientação sobre a temática
aleitamento materno. Cinco (05) participantes disseram ter recebido orientação sobre
amamentação na própria UMI, e 01 (uma) não relatou onde recebeu a referida informação. Ao
perguntar quem ofereceu orientação sobre amamentação 04 (quatro) declararam ter sido os
profissionais de saúde, 01(uma) disse ser pelas enfermeiras da UMI e 01(uma) não relatou por
quem foi orientada. Em relação à experiência com a amamentação 06(seis) entrevistadas
declararam já ter amamentado antes e somente 01 (uma) relatou nunca ter amamentado.
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6.2 Os valores desvelados neste estudo

Para dar continuidade do fenômeno-valor da amamentação no cárcere- que emergiu
por meio à reflexão das unidades de significados, as quais foram analisadas pela análise
temática de Bardin, 2016, com o objetivo de alcançar a compreensão axiológica da faceta do
valor da amamentação no cárcere pelas lactantes privadas de liberdade, a partir da dimensão
axiologia dos valores do filósofo Max Scheler, com o propósito de atingir os objetivos
propostos desse estudo.
Assim, no quadro 11 são apresentados os valores desvelados neste estudo, com suas
respectivas categorias, bem como com os significados articulados nas ações da Política
Nacional de Promoção, Proteção e poio ao Aleitamento Materno no Brasil.
Quadro 11 – Valores e significados desvelados neste estudo:

TEORIA DOS
VALORES MAX
SCHELER

CATEGORIAS

SIGNIFICADO DAS
AÇÕES DA POLÍTICA DO
ALEITAMENTO
MATERNO

1ª CATEGORIA

APOIO DA UMI COMO VALOR
ÚTIL À AMAMENTAÇÃO

VALOR ÚTIL

2ª CATEGORIA

AÇÕES DE APOIO À
AMAMENTAÇÃO

REDE DE APOIO COMO VALOR
ÚTIL PARA AMAMENTAÇÃO
1ª CATEGORIA

VALOR VITAL

O VALOR VÍNCULO COMO
PROCESSO DE EXPANSÃO
2ª CATEGORIA

A LACTANTE COMO VALOR DE DE
SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA O

AÇÕES DE PROTEÇÃO À
AMAMENTAÇÃO

136

BEBÊ

Santos, 2021

6.3 Categorias do valor útil

Um valor de utilidade, para o homem é aquilo que une o material a não material, e irá
suprir as necessidades e facilitar o seu viver (Werneck,2000). Segundo Scheler,2012 o valor
útil é um valor mediano que busca de uma maneira regrada a realização de um valor bom.
O apoio à amamentação ocorre quando existe um suporte para que as mulheres sejam
as protagonistas da prática de amamentar, tomando decisões sobre a melhor alimentação para
seu filho. Sendo assim, são consideradas ações de apoio a amamentação, o serviço de saúde,
familiares, o ambiente onde a lactante se encontra, e outros apoios que permitam a mulher
tomadas de decisões para o sucesso da amamentação. Entendendo que amamentar é uma
responsabilidade que deve ser compartilhada, por todos, com a mulher que amamenta.
Assim, as falas das participantes privadas de liberdade da Unidade Materno Infantil
(UMI), aproximam dos estudos de Max Scheler, ao desvelarem os valores transmitidos pela
vivencia em amamentar no sistema prisional demonstrando que a UMI é um espaço para
realização de um valor útil, isto é, um valor bom para amamentação, assim como,
evidenciaram o significado da importância do apoio da família, sendo um valor útil para o
cotidiano da prática de amamentar.
No quadro 12 observa-se o valor útil pela teoria de valores de Max Scheler e suas
respectivas categorias.
Quadro 12 – Categorias definidas conforme Valor Útil:
TEORIA DOS

CATEGORIAS
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VALORES MAX
SCHELER

1ª CATEGORIA

VALOR ÚTIL

APOIO DA UMI COMO VALOR ÚTIL À
AMAMENTAÇÃO

2ª CATEGORIA

REDE DE APOIO COMO VALOR ÚTIL PARA
AMAMENTAÇÃO
Santos, 2021

6.3.1 Primeira categoria do Valor Útil à amamentação
6.3.1.1 Apoio da UMI como Valor Útil à amamentação

O espaço da Unidade Materno Infantil (UMI) é utilizado como um espaço útil para
saúde da mãe privada de liberdade e de seu bebê, pois oferece apoio ao sucesso da
amamentação dentro do contexto prisional. Sendo demonstrado a seguir, pelas participantes:
“Aqui, a criança é mais saudável, você tem mais tempo para criança, na rua tem para
onde correr, vai logo para mamadeira. Aqui é melhor para criança, antes eu não
ligava para amamentar, ninguém nunca parou para me explicar, estou com a mente
mais no lugar, tenho muita vontade de amamentar” M5.
“Aqui tenho vontade de amamentar, nem na maternidade tive este estímulo. No
hospital, só falaram para amamentar que é bom para criança, se não será dado leite
artificial” M3.
“Aqui é bom, eles ajudam da forma que podem. Lá fora seria melhor, mas foi o que
escolhi. Deus me colocou aqui na hora certa, na rua eu não teria oportunidade do
jeito que tem aqui dentro.” M7

Nesta lógica, a UMI oferece apoio à saúde das mulheres e das crianças, pois, possui
uma estrutura física diferenciada das outras prisões femininas, além de possuir profissionais e
rede de apoio para o atendimento às mulheres e crianças que ficam neste espaço. Nas falas das
participantes isto fica explicito:
“O lugar, é bem estruturado, para outras mães é o melhor lugar, muitas são viciadas
em drogas, não tinham comida. Aqui tem assistência médica, serviço social. Com
esta estrutura muitas crianças não estariam vivas, a mortalidade seria maior” M4.
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“É bem diferente das outras prisões, é bom tem médico, às vezes nem parece que
estamos na prisão. Aqui na UMI a gente tem mais tempo, em casa eu já daria
mamadeira, fico nervosa e preocupada com o peso, não paro de pensar” M2.
“O pré-natal da prisão é bom, tem bom recursos, realizei USG, testes rápidos para
sífilis, HIV, Hepatite, fiz exame de urina e de sangue. O tratamento é diferenciado”
M1.

Porém, a UMI é um ambiente desconhecido e desperta o medo, inseguranças nas
puérperas, contudo apesar das dificuldades, as mulheres demonstram que conseguem se
adaptar, devido à UMI ofertar apoio e proteção para elas e seus bebês, demonstrando, assim, a
importância de um valor utilitário:
“Amamento toda hora, ela mama muito, já está com 6 kg e pouco, , antes ficava com
medo , a rotina do confere o bebê começa a dormir, o confere é junto com o bebê,
agora estou me acostumando” M1.
“Minha vida mudou completamente, tinha medo de ter outro filho, se eu tivesse este
filho lá fora já estaria em depressão. Depois que estou aqui dentro perdi o medo da
rejeição, aqui conheci bastante gente, bastante história, vi que ter outro filho e,
amamentar aqui, não é tão difícil assim” M5.
“Aqui tem gente me ajudando, aprendi muito, mudei minha vida, meu modo de
pensar” M7

A UMI desenvolve ações que protegem e apoiam o aleitamento materno em seu
espaço, quando retira as possíveis dificuldades, barreiras, existentes para que ocorra uma
prática segura de amamentar em seu espaço, tal fato pode ser observado nas falas das
participantes:
“Atualmente tudo é diferente, as guardas são maravilhosas, as mulheres não
precisam passar o que eu passei, sofri violência na minha primeira gestação. Todas
aqui estamos muito vulneráveis, a não ser quando se vai para rua” M4
“Não é que seja ruim, alguém explica tudo. Não é tão ruim assim, aqui não é
qualquer presídio. Não tive experiência lá fora, tenho um conforto, tem gente
querendo ajudar, o ruim é está longe da família. Não tem o direito de ir e vir” M5
“Onde estamos tem recursos e é humanizado, mas não deixa de ser cadeia. Não é um
bicho de sete cabeças, podemos fazer tudo sozinha, pior seria se não tivéssemos
isto” M6
“Tranquilo acolhedor, o melhor local que tem. Em outras prisões têm 80 presas em
uma mesma cela. Eu ia fica doida se estivesse em um local assim.”M7

6.3.2 Segunda categoria do valor útil à amamentação
6.3.2.1 Rede de apoio como valor útil para amamentação
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As mulheres privadas de liberdade da UMI nesta pesquisa demonstram que necessitam
do valor de utilidade, do apoio familiar, quando estão dentro da UMI, tal fato é apresentado
nas falas a seguir:
“Não tem nenhum conforto, a família deveria ficar perto, o apoio da família é tudo”
M1.
“Necessitamos da proteção familiar, a justiça poderia controlar a gente na rua, a
melhor coisa é esta perto da família. Estou pagando meu castigo, onde uma epidemia
não pode ter visita, é complicada, a família não nos acompanha” M4.
“Lá fora eu estaria com minha família, minha mãe e meu companheiro iriam me
ajudar. O importante é ter apoio e ser acolhida.”M7

Ao relatar a falta dos familiares, as participantes da pesquisa referiram que sentem
falta do apoio familiar, em especial, da sua própria mãe para acompanhá-las no momento da
amamentação, e isto é expresso a seguir:
“Quero minha mãe perto de mim, preciso dela para me ajudar, ela nunca me
abandona” M5.
“Minha mãe falava para amamentar mesmo que estivesse com meus peitos
machucados, ela faz muita falta... Amamentar é bom, é maneiro, mas preciso de
ajuda, tenho medo de afogar e sufocar, eu precisei aprender tudo sozinha” M3

O apoio dos familiares é muito importante para estas mulheres, posto que algumas
relatam em sua nova realidade dentro do sistema prisional, o desejo de deixar o bebê com a
família, no período da prisão, contando com o valor de utilidade dos familiares para ficarem
com seus filhos.
“Só vou amamentar até os três meses, prefiro que leve para casa, minha cunhada
pode cuidar. Ano que vem estarei com eles (família) para passar as datas
comemorativas” M4
“Na audiência se eu for sentenciada, eu vou me desligar do meu bebê, vou procurar
a assistente social para saber como faz para entregar o meu bebê para minha família,
para minha mãe e meu marido” M2

De fato, como os familiares só podem entrar na UMI no horário de visita e durante a
pandemia as visitas foram suspensas, o que atualmente se aproxima de um ano. As mulheres
buscam apoio nas outras mulheres e ou nos profissionais da UMI, para amamentarem e se
sentirem seguras. Isso é demonstrado nos discursos abaixo:
“Sinto falta da minha mãe, ela estaria me ajudando., mas temos o apoio das meninas
e da médica orientando” M2
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“Aqui não pode criar o filho igual lá na rua, aqui tem um monte de gente que a gente
não conhece, não tem família para ajudar. Na rua tem como correr, aqui fica difícil.
Não é que seja ruim, alguém explica tudo” M5
“Queria minha mãe perto, mas acho bom, porque o que a gente não sabe as pessoas
ensinam” M6.
“Uma mulher ajuda a outra, todas tem filhos lá fora, quero aprender tudo,
amamentar faz bem, não deve negar o peito nunca”M7

O apoio familiar é extremamente necessário na prática de amamentar, e esta prática é
cheia de hábitos e cultura adquirida no contexto onde o indivíduo vive. Assim, a família e
amigos são importantes porque transmitem seus conhecimentos e amamentação. Esta cultura
da amamentação é demonstrada pelas lactantes privadas de liberdade.
“A família orienta a amamentar, todos falam que protege. Eu gosto, todos
amamentaram em minha família” M1.
“Minha irmã tem um baita peito, ela amamentou os filhos até quando eles quiseram,
acho que foi até dois anos. Minha mãe nunca falou sobre amamentação. Algumas
amigas amamentam outras não, mas as que amamentam possuem bastante leite” M2
“Minha família fala que faz bem, sei que faz bem, mas não sou obrigada a
amamentar, eles me incentivam muito” M3
“Minha mãe me amamentou e ainda foi mãe de leite. Eu produzo muito leite
também, já tirei leite na bomba, queria doar. Minha cunhada também amamentou,
meu sobrinho até 02 anos. Minha família gosta de amamentar, até a minha sogra
amamentou” M4
“Minha irmã amamentou seu filho até os três anos, minha mãe amamentou pouco
porque ela tinha que trabalhar. Minha família não discute muito amamentação” M5
“Minhas cunhadas e irmãs nenhuma amamentaram até os seis meses devido ao
trabalho. Minha mãe amamentou até os nove anos o meu irmão, ela disse que
passava vergonha na rua, com ele. Chupeta você controla, peito não. Eu mamei
mamadeira até os nove anos e chupava chupeta também, minha mãe trabalhava para
sustentar todo mundo” M6
“Toda minha família amamenta até os 09 meses, quando ligo para minha família
eles perguntam, “está dando o peito para criança?”, eles adoram amamentar” M7

6.4 Categorias do valor vital
As essências puras captadas pela descrição fenomenológica que ocorre pela intuição
emocional, Scheler chamou de valores (Pereira, 2009). Segundo Scheler, o valor vital é
percebido pelo afetivo vital que vale para vida,e estão relacionados na esfera do bem e do
bem-estar , subordinados ao nobre e vulgar (CADENA, 2020).
É de consenso que o valor vital desvelado faz interface com o vínculo expandido da
prática de amentar entre a díade mãe e filho no ambiente prisional, bem como as participantes
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desvelaram que o valor vital em amamentar no cárcere também acontece com a proteção
estabelecida pela segurança que a mãe oferta ao filho. Confirmando que a vivência
amamentação dentro do ambiente prisional acontece pelo sentir emocional e preenche uma
necessidade que faz bem para a vida da mulher e da criança no ambiente prisional.
Consequentemente, o valor vital, neste estudo, foi compreendido nas categorias
apresentadas no quadro 13.

Quadro 13- Categorias definidas conforme Valor Vital

TEORIA DOS VALORES
MAX SCHELER

CATEGORIAS

1ª CATEGORIA
1ª CATEGORIA

VALOR VITAL

O VALOR VÍNCULO COMO PROCESSO DE
EXPANSÃO

2ª CATEGORIA
A LACTANTE COMO VALOR DE SEGURANÇA E
PROTEÇÃO PARA O BEBÊ
Santos, 2021

6.4.1 Primeira categoria do Valor Vital
6.4.1.1 O valor vínculo como processo de expansão

A amamentação deve ser iniciada o mais, precocemente, possível após o nascimento,
sendo uma maneira de fortalecer os vínculos entre mãe e filho e contribuir para o início e
manutenção do aleitamento materno. Constata-se que as mães privadas de liberdade
vivenciaram o valor vínculo afetivo expandido, ao amamentar seu filho, logo após o
nascimento nas unidades de saúde que as atenderam no parto.
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“Minha filha nasceu na UMI, junto com as outras mulheres, (...) A primeira mamada
foi gostosa, a melhor sensação que tive lá na UPA. Tive medo, tremia muito,
ninguém entendia nada” M1
“Meu filho foi colocado no peito, logo após o parto cesáreo, ele logo sugou, depois
fomos para o alojamento conjunto. Fiquei três dias no hospital mãe e filho chorando,
por causa da amamentação” M2
“Muito bom amamentar, as enfermeiras, no hospital, me ajudaram a cuidar da
criança a dar o peito, elas vinham toda hora. No terceiro dia meu peito estava
cheio.”M7

A amamentação é um fator de proteção para saúde da mãe e do seu filho, e esta prática
deve ser estimulada, porém para que ocorra o sucesso da amamentação a responsabilidade
deve ser compartilhada entre a mulher, família, profissionais de saúde e sociedade. Entretanto,
na UMI a prática da amamentação é algo exclusivo da mulher nas 24 horas do dia, o que
acaba expandindo o vínculo afetivo entre a díade mãe e filho.
“Sinto-me bem, eu amo amamentar, ela nada me incomoda. Eu durmo colada com
ela, eu amamento a hora que eu quero, ela é 24 horas com você. O ruim é estar presa
24 horas com o filho, eu sou acostumada, eu gosto, já fazia isto. Ela tem que ficar
perto de mim o tempo todo. Se ela dorme eu fico com ela. É eu fico com ela, não me
separo” M1
“É muito triste, existe o vínculo afetivo 24 horas, mas não é bom aqui, precisamos
da prisão domiciliar” M4.
“Aqui você vive para criança, aqui tem de dar peito, aqui peito é toda hora.”M7

Nesta lógica, na UMI a mulher tem todo o tempo exclusivo para amamentar seu bebê,
assim esta mulher se sente muito responsável pela vida da criança, e cria um mundo somente
seu e de seu bebê, onde ocorre o valor vinculo como processo de expansão.
“Não gosto de incomodar, é muito chato. Tomo banho, como, vou ao banheiro, tudo
com ela, para ela ficar quietinha e não incomodar. Aqui você não pode incomodar
ninguém para ficar com seu filho” M1
“Não gosto que peguem no meu filho. O filho é só meu de mais ninguém” M3
“Só quero o melhor para mim e para meu filho, sem saber o que os outros vão
pensar ou achar”M4
“Não gosto de deixar meu bebê com qualquer um, você aqui toma banho, come com
seu bebe, não gosto de deixar no colo das pessoas que não conheço. As pessoas
querem pegar, tenho medo de deixar cair. Na minha família todo mundo passa álcool
antes de pegar o bebê” M5

No período do puerpério existem diversas alterações hormonais, e estas mulheres se
sentem inseguras, cansadas, ansiosas, precisando de uma rede de apoio, sendo que o apoio dos
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familiares na UMI está fragilizado dentro do sistema prisional, principalmente em tempo de
pandemia, quando as visitas estão suspensas.
Assim, a lactante privada de liberdade, vivencia suas alterações de humor diretamente
com seus filhos, onde relatam que seus sentimentos são transferidos para seus filhos,
demonstrando como o valor vínculo entre mãe e bebê são expandidos dentro deste ambiente.
“Aqui a mãe fica muito cansada, em desespero. A cadeia pesa na gente, o filho paga
pelo estresse, pela depressão e pelo desespero. O filho sente que a gente não tem
paciência. (Neste momento a entrevistada chora)” M2
“Sofro com a separação dos outros filhos, fico muito agoniada, me apego ao neném,
para suprir a falta dos outros. Me sinto muito triste” M6

O direito que estas mulheres têm de permanecer com seus filhos até o sexto mês de
vida

aumenta o vínculo expandido entre a díade mãe–bebê e traz benefícios para saúde da

mulher e da criança.
“Tenho direito de amamentar até seis meses, tenho este direito, caso não queira
amamentar você pode chamar alguém da família, mas isto não passa pela minha
cabeça. A não ser que tivesse uma pena alta, quero amamentar” M5
“Nascer e entregar para família, não concordo com isto. É melhor ficar comigo até
os seis meses, por mim eu dou só peito, gosto de amamentar, gosto criança, quero
ficar com meu filho” M6

6.4.2 Segunda categoria do valor vital
6.4.2.1 A lactante como valor de segurança e proteção para o bebê

As lactantes da UMI se reconhecem como um valor de segurança para seu bebê, pois,
quando elas amamentam elas protegem o bebê. Nas falas abaixo, as participantes demonstram
que a lactante privada de liberdade é protetora e precisam estar saudáveis e disponíveis para
prática de amamentar:
“A mulher tem que se alimentar bem para ter bastante leite, tenho leite grosso,
primeiro foi amarelado, depois foi branco. Quero meu bebê bem gordo, ele é o mais
lindo e fofo do mundo. Sonhei muito com ele, converso muito com meu bebê” M3
“Amamento toda hora, não pode negar amamentação, não nega amamentação, é o
tempo todo amamentando. Acho bom, a criança não tem culpa de nada” M5.
“Sensação boa está alimentando sua criança, ver como a criança precisa da mãe,
sensação prazerosa, me sinto satisfeita estou fazendo meu papel, muitas não podem
fazer” M6

144

“Fico emocionada, é muito bom, gotoso de dar o peito, adoro alimentar meu bebe,
eu estou dando saúde para ela, dou o peito a hora que ela quiser” M7

Apesar das participantes reconhecerem que ofertam segurança com o aleitamento
materno e, consequentemente, protegem seus bebês, existem algumas barreiras que
comprometem as condições físicas destas mulheres na prática de amamentar, e elas deixam
claro que desejam enfrentá-las para continuar protegendo seus bebês:
“Quero muito amamentar, vou conseguir, mas acho que meu peito não produz leite,
às vezes eles enchem, meus filhos sempre gritaram com fome! meus peitos são
murchos, acho que eles não produzem leite suficiente” M2
“Muita dor! machucou meu peito, quero amamentar até uns 9 meses. Não quero
criança de um ano agarrada no meu peito, isto é feio. Meu bebê vai tomar água, vou
fazer, ele comer de tudo. Quero ir embora, para fazer tudo com ele na rua”M3

Nessa pesquisa, constata que o leite materno consolida um valor de proteção para a
saúde do bebê, sendo que a decisão de querer ou não amamentar, não é da mulher, e sim, são
normas impostas pelo sistema prisional. As lactantes privadas de liberdade deste estudo,
sentem-se responsáveis em dar segurança aos seus bebês e desejam amamentá-los para
protegê-los, porém ao mesmo tempo surgem dúvidas em relação a amamentação.
“Só dou peito, eu Queria dar água, a pediatra não deixou, se eu estivesse lá fora eu
daria, aqui não! Ela ainda é um bebê, não precisa de outra coisa. Aos 5 meses darei
água e suquinho” M1
“Quantas horas preciso amamentar, para encher ele? Acho que tem de ser umas duas
horas, para encher o buchinho dele. Dou um peito, depois ele arrota, depois dou o
outro peito, quando chora dou peito e as vezes chupeta. Se minha mãe estivesse perto,
ele iria viver no peito. Mas, tem uma coisa, não quero peito caído só tenho 24 anos”
M3
“Acho bom amamentar, parece que o bico da mamadeira é mais fácil, quero
amamentar até os seis meses. Tenho muito leite, queria doar, porque muitas mães não
têm leite, o peito queima de tanto leite, tiro um pouco antes de dar para criança,
porque senão ele engasga. Absorvente não dá conta, coloco um em cada peito e
mesmo assim vaza” M6
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7. DISCUSSÃO

7.1 Discussão do perfil sociodemográfico das entrevistadas

O perfil sociodemográfico das mulheres torna-se importante para a prática de
amamentar, uma vez que diversas condições sociais, econômicos, culturais e históricos
interferem diretamente no aleitamento materno (ROLLINS, 2016), bem como os hábitos, os
valores e os costumes adquiridos pelas mulheres em suas vidas, irão possuir significado e
valores específicos sobre amamentação, conforme a cultura de cada mulher (ALVES, 2014)
Cabe mencionar que as participantes desta pesquisa, apresentaram os seguintes
determinantes sociais: vivem em um ambiente desconhecido, possuem baixa escolaridade e
baixo poder sócio econômicas, estão distante dos familiares e dos parceiros, a maioria possui
experiências anteriores sobre amamentação e segundo Prates (2014) se as experiências de
amamentar forem negativas podem interferir no momento atual da amamentação, e a maioria
quando foi presa, já estava grávida e quase todas já possuem passagem no contexto prisional,
tendo destaque para uma participante que foi condenada

por um período maior que vinte

(20) anos
Em virtude das características sociais das participantes, há possibilidade de criar
dificuldades para a prática de amamentar dentro da UMI. Isso demonstra, que estas mulheres
fazem parte de um grupo de mulheres vulneráveis, com necessidades e exigências específicas,
conforme cita as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres privativas de
liberdade (REGRAS DE BANGKOK, 2016).
Sendo que tais características não são encontradas somente nesta pesquisa, sendo
muito semelhante com as lactantes privadas de liberdade em estudos brasileiros e
internacionais como nos Estados Unidos da América (DUMONT,2014) (FRIEDMAN,2020),
no Canadá (PAYNTER, 2018) e na Inglaterra (ABOTT, 2017)
Outra resposta encontrada neste estudo, foi que as lactantes privadas de liberdade,
receberam poucas orientações sobre a temática, amamentação, e ainda, pode ser observado
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que foram poucas orientações e quando existiram, a maioria relatou que ocorreram na própria
UMI.
Segundo Alves (2016), a informação sobre amamentação e o manejo clinico ajudam a
esclarecer dúvidas, retirar barreiras, além de incentivar a continuidade do aleitamento
materno. Logo, é de grande relevância que seja implementada ações de promoção à
amamentação dentro da UMI, pois, as informações empoderam as mães, e impactarão no
fortalecimento da prática de amamentar dentro do cárcere.
Porém, tais orientações devem ser iniciadas o mais precocemente possível (ALVES et
al, 2016). Visto que, a decisão de amamentar é estabelecida até terceiro trimestre de gestação
e são fortalecidas devido ao conhecimento adquirido sobre os benefícios da amamentação.
(ROLLINS et al, 2016). Assim, a SEAP-RJ necessita implementar atividades de promoção à
amamentação, na ocasião da gestação, e continuar a ampliação da temática para as lactantes,
para estimular a prática e prevenir o desmame.
Mas para isto, é importante reconhecer as características sociodemográficas

das

participantes do estudo, pois percebe-se que estas mulheres já pertenciam a um grupo social
menos desfavorecidos, necessitando que as ações de promoção , proteção e apoio

a

amamentação sejam direcionadas para elas enquanto privada de liberdade de maneira
igualitária, integral e sem discriminação , para alcançar o sucesso da amamentação dentro do
sistema prisional brasileiro e neste estudo específico na UMI do Rio de Janeiro.

7.2 Discussão do apoio da UMI como valor útil à amamentação
Para WERNECK (2003) o valor é captado pela vivência e intuição emocional do
homem e é um bem que completa o indivíduo em suas carências e necessidades. Assim, a
UMI passa a ser para as lactantes privadas de liberdade um valor bom, isto é, um valor
utilitário, em razão destas mulheres estão vivendo o período de amamentar em uma instituição
prisional, e sentem-se

apoiadas quando encontram um espaço físico diferenciado na UMI,

fato que estimula o aleitamento materno.
O valor apoio é considerado um valor útil para amamentação, desde que favoreça a
lactante a enfrentar os problemas do cotidiano e a encorajar para o sucesso da amamentação
ALVES (2016). Para estimular o aleitamento materno, é primordial que a mulher seja
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detentora de conhecimentos acerca dos benefícios desse leite para uma vida saudável do seu
bebê e os riscos da introdução de outros alimentos precocemente (CARVALHO et al., 2017).
O apoio ofertado às mulheres para amamentação, dentro da UMI, é relevante para as
participantes, demonstrando que se algumas não estivessem neste espaço, talvez já houvesse
ofertado para criança alimentação complementar ou até mesmo ocorreria o desmame.
Além de a UMI possuir uma estrutura física diferenciada, de outras instituições penais,
pois é uma “casa-prisão” que não possui grades, possui espaço para as mulheres ficarem com
seus bebes, é um local limpo em sua parte interna e externa, e as mulheres e seus bebês
possuem higiene satisfatórias.
A UMI/SEAP-RJ também oferta para gestantes exames específicos para o período
gestacional e possui profissionais de saúde que apoiam a amamentação, fortalecendo esta
prática dentro da unidade, tornando de fato um valor utilitário, ou seja, um valor que une o
material a não material, e supre as necessidades facilitando o viver do indivíduo, conforme
cita a autor WERNECK, 2010 sobre valor útil.
Nesta lógica, a UMI oferece apoio à saúde das mulheres, porém, desperta o medo do
desconhecido, pois é uma prisão, e neste período as mulheres que amamentam no cárcere
ficam mais estressadas e segundo Fridman, as lactantes se encontram emocionalmente
descompensadas, por se encontrar em um ambiente prisional, pela separação dos familiares e
pelo medo de separar de seu filho (FRIEDMAN, 2020).
A variação de humor ocorre nas lactantes devido às questões hormonais,
principalmente no início da lactação, assim deve-se estimular o aleitamento materno porque
uns dos seus benefícios para a mulher é prevenir a depressão pós-parto (GIUGLIANI, 2019).
Porém é necessário entender que “sentimentos como medo, insegurança, ansiedade fazem
parte do processo de amamentação e estão no cotidiano da vida das mães que amamentam”
(CAPUCHO, 2017, p112)
Entretanto as participantes do estudo em foco, demonstram que sente o medo do
cotidiano, da rotina da prisão, isto amedronta as lactantes porque vivem assustadas com o que
podem acontecer com elas e seus filhos. No entanto, as mesmas tendam se adaptar ao meio
que estão vivendo em benefício da díade mãe e filho.
Para fortalecer o apoio à amamentação, a UMI demonstra retirar as barreiras
estruturais que existem em instituições penais, que dificultaria a prática de amamentar em seu
espaço, e isto é observado nas falas das participantes, visto que, a maioria já havia sido presa
outras vezes e conhecem as prisões femininas que não são específicas para gestantes e
lactantes.
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Desta forma, as participantes referem que o espaço físico da UMI é diferente de outras
instituições penais, sendo até humanizado, sem violência com as lactantes e além de tudo
ainda possuem apoio da equipe de segurança e dos profissionais de saúde, mas as
participantes deixam claro que apesar deste apoio, a UMI é uma cadeia, mas se ela não
existisse as lactantes e seus bebês estariam enfrentando grandes dificuldades em outros
presídios.
Em vista ao apoio da UMI, faz-se necessário remover barreiras estruturais e sociais
que dificultam a prática da amamentação é uma maneira de apoiar as mulheres, estas
intervenções podem melhorar o desfecho da prática de amamentar (ROLLINS, 2016). Desse
modo, a UMI consegue apoiar a amamentação evitando o desmame precoce ou a introdução
de fórmulas, protegendo as crianças da mortalidade por morte infecciosa.
É evidente que

incentivar a amamentação diminui o risco de morte nas crianças e

segundo Victoria (2016) as crianças amamentadas, exclusivamente, tiveram 12% risco de
morte quando comparadas as crianças não amamentadas, assim como amamentar previne a
mulher de câncer de mama, além do mais, o leite materno é um medicamento específico para
cada criança e esta oportunidade não deve ser perdida, pois amamentar faz parte da vida das
mulheres e das crianças em qualquer local que eles estejam. (VICTORA et al, 2016).
Destarte, a UMI sendo uma unidade prisional, consegue apoiar o aleitamento materno
vem beneficiando a saúde da mulher e da criança

tendo um significado para as lactantes

privadas de liberdade como um valor de apoio, em razão de ser um local que oferece
condições e suporte para que essas mulheres continuem amamentando seus filhos, mesmo
estando dentro de uma prisão.
Entretanto, é importante ressaltar que o espaço para lactantes no sistema penal do RJ
já existe desde 1966, e as legislações internacionais e nacionais já asseguraram as condições
mínimas de assistência à saúde às mães presas e seus filhos, recém-nascidos, protegendo o
direito de amamentar por um período mínimo de seis meses. Tais recomendações determinam
também, que as prisões tenham um espaço físico adequado para a permanência da mulher e da
criança, e que este local possua equipe especializada para o atendimento à saúde, visto que
são pessoas vulneráveis que possuem necessidades específicas.
Logo, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de
Janeiro (SEAP_RJ), possui a UMI para garantir à integridade e a saúde de mãe e filho, fato
que já é estabelecido nas legislações, tornando desta maneira, um dever de Estado ofertar
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condições que atendam as demandas e as necessidades específicas das gestantes e puérperas
privadas de liberdade.

7.3 Rede de apoio como valor útil para amamentação

O valor útil é um valor bom, agradável aos sentidos (MAX SCHELER, 2012), então,
as lactantes privadas de liberdade expressaram que a rede de apoio é essencial para o período
vivido, logo, estas mulheres avaliam e valoram a importância da família, demonstrando suas
carências e necessidades, precisando da família para apoiá-las no vivido da amamentação
dentro do ambiente prisional.
No entanto, este apoio familiar não existe na UMI, os familiares realizam visita nos
dias e horários estipulados pela instituição, mas não têm autorização de

acompanhar a

lactante em sua rotina, isto é, apoiando a mulher na prática de amamentar. E tal fator se
agravou mais no período da pandemia, devido a suspensão das visitas nesse período.
Desta forma a UMI precisa entender que o suporte familiar é fundamental para o início
da amamentação e para sua continuidade. Este suporte realiza o cuidado, apoia, orienta e se
sensibiliza pelo outro, além de levar segurança para quem está sendo cuidado, considerado um
fator de extrema importância à prática do amamentar. (PRATES, 2015, GIUGLIANI (2019).)
Entre os familiares, as participantes citaram que a mãe, seria o apoio que elas sentem
mais falta na hora de amamentar. Sendo assim, o apoio da mãe (avó) é considerado nesta
pesquisa como um valor útil, isto porque beneficia e prolongam a amamentação no cárcere.
Algumas participantes demonstraram confiança e apoio da família até quando falam da
separação dos seus filhos, isso ocorre, no momento da separação, da lactante privada de
liberdade e de seu filho, a família será o apoio para esta mulher, sendo então considerado um
valor bom, pois completará a necessidade da mulher e de seu filho.
Segundo PRATES (2015), a família é considerada uma rede de apoio primária e ajuda
em todos os momentos na vida das lactantes, logo no período da amamentação, as mulheres
estão mais sensíveis, por isto, estão abertas aos conselhos, sendo que a pessoa que detém mais
conhecimento e sabedoria, no núcleo familiar da lactante sobre amamentação é a mãe ou a
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sogra, todavia, muitas vezes estas avós percebem que não possuem os conhecimentos
necessários, sendo então indispensável as orientações dos profissionais de saúde PRATES
(2015).
Portanto, para o fortalecimento da amamentação, PERES (2021) cita que o familiar
escolhido pela mulher deve acompanhá-la no período gravídico puerperal e participar das
orientações quanto a amamentação, sendo considerada a pessoa que irá impactar para as
decisões positivas da mulher, em relação a esta prática. Mostrando assim, a importância de os
familiares acompanharem as gestantes e lactantes privadas de liberdade na gestação, parto e
puerpério.
Assim também, deverá acontecer dentro do espaço prisional, onde as lactantes possam
ter os mesmos direitos voltados para o apoio a amamentação, com a participação dos
familiares, não podendo ser desfavorecidas em suas necessidades, ou seja, no seu desejável
em ter um familiar para apoiá-las a amamentar. Certamente o que leva a sofrerem uma
discriminação, é quando a instituição não retira o obstáculo para que os familiares possam
participar do vivido dessa mulher.
Outro valor útil, que foi apresentada pelas participantes, foram às companheiras, que
também amamentavam dentro do espaço prisional, pois, as visitas dos familiares na UMI
durante o período da pesquisa, estavam suspensas devido à pandemia de COVID-19.
Nesse cenário, portanto, as participantes não receberam visitas de nenhum familiar,
durante o período gravídico puerperal, na pandemia de COVID-19. Desta forma, o apoio das
outras mulheres era muito relevante para prática de amamentar. Certificou-se que algumas
também relataram que receberam apoio e orientação dos profissionais de saúde, que ajudavam
a esclarecer suas dúvidas. BASAGLIAI, (2019) cita que muitas mulheres no momento da
amamentação ao observarem outros grupos de mães amamentando se fortalecem, sendo então,
uma maneira positiva para aumentar a adesão e continuidade desta prática.
Ademais, as entrevistadas demonstraram que a tradição familiar em amamentar é um
fator que interfere na decisão da mulher. Para WERNECK, 2012, a cultura são costumes,
características e produções própria de um povo, logo, a cultura agrega valores para os
participantes desta comunidade. Então, a amamentação é considerada um processo histórico
que possui tradições e normas, interligada às crenças e valores que passam da família para o
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indivíduo, assim, o conhecimento familiar é fundamental para ações de apoio, promoção e
incentivo do aleitamento materno. (PRATES, 2014).
Por esse viés, as lactantes privadas de liberdade demonstraram que precisam do apoio
das outras mulheres que amamentam na UMI, o que vai de encontro com as necessidades da
mulher nesse período, “Às vezes, as mães usam outras mulheres como espelho”.
(GIUGLIANI, 2019 p 217)
Desta forma, as mães que amamentam dentro da UMI dão apoio uma as outras ao
amamentarem dentro do sistema prisional, sentindo-se todas muito semelhantes em relação ao
vivido dessas mulheres. Contudo, faz necessário avaliar constantemente este apoio das
“companheiras” para identificar se existem alguma

informação que leve ao desmame

precoce, segundo Prates, et al, 2014, as opiniões incorretas sobre amamentação podem
influenciar, negativamente nesta prática. (PRATES et al,2014)
Outro valor subjetivo que preenchem a carência da mulher, é o valor de apoio que os
profissionais de saúde da UMI oferecem para esse público, ao dar segurança para essas
mulheres ao amamentarem seus bebês. Fato importante para a continuidade da amamentação
nesse ambiente.
No que tange às características sociodemográficas das mulheres, depreende-se em seus
relatos que há em média uma orientação, apenas, sobre amamentação, entendendo então, que
as orientações oferecidas às lactantes da UMI pelos profissionais de saúde são
individualizadas e pontuais. Além do mais os profissionais de saúde precisam estimular a
amamentação na UMI de forma programada, com ações em educação em saúde individuais e
coletivas que promovam o incentivo ao aleitamento materno. Pois, uma mulher que possui
conhecimentos sobre os benefícios da amamentação, tem um maior poder de decisão na
prática de amamentar. (PRATES et al,2014)
Neste sentido, o significado do valor apoio que preenche as necessidades das lactantes
privadas de liberdade, dentre eles: apoio da família, apoio de outras mulheres que amamentam
dentro da UMI e o apoio dos profissionais saúde. Enfim, toda essa rede de apoio é relevante
para a prática de amamentar, visto que, a rede de apoio
segurança à mulher para continuidade da amamentação.

fortalece essa prática e oferece
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Contudo, essa rede de apoio precisa ser valorada na UMI e esses apoios precisam de
reestruturação Inter setorial, para que esta instituição apoie, de fato, a amamentação nesse
ambiente, amplia os direitos das lactentes e de seus filhos, visando integrar as ações que
ampliarão a qualidade de saúde de ambos.
De acordo com Prates, (2015) a rede de apoio à amamentação é importante, porque a
prática de amamentar está conectada a crenças, valores e mitos e com esta rede de apoio a
mulher se sente mais empoderada para as tomadas de decisões positivas em relação à
amamentação, garante assim, o sucesso da amamentação.
7.4

O valor vínculo como processo de expansão
Na concepção filosófica de SCHELER (2012) o valor de expansão é um valor vital

mediano, sendo considerado um valor nobre para a vida, localizado entre o valor mais baixo
ao mais alto na axiologia de valores (NETO, 2004). Nessa perspectiva, o valor vinculo
expandido deu-se por um objeto da experiência fenomenológica captado pela intuição
emocional, vivenciado pelas lactantes dentro da UMI, que se expandiu dentro do ambiente
prisional, quando estas mulheres amamentam seus filhos.
Desta maneira, o indivíduo busca sempre satisfazer suas necessidades, a fim de
contemplar suas carências e preencher suas faltas, sendo um ser em constante em processo de
avaliação. (WERNECK ,2003).

Nesta lógica, este estudo compreende que as lactantes

privadas de liberdade precisam preencher uma carência ao vivenciarem em seu cotidiano, ser
mãe dento do ambiente prisional. Assim, o

valor vinculo é ampliado quando a mulher

amamenta seu filho, pois a vida para ela dentro do cárcere se torna um mundo específico da
mãe e do bebê.
Nesta tese, as participantes relataram que a amamentação foi estimulada logo, após o
nascimento e o contato pele a pele foi facilitado na unidade hospitalar, o que fortalece o
vínculo entre mãe e bebê. Observa-se que estas mulheres estão sendo atendidas conforme
preconiza a Política Nacional de PPA. Entretanto, cabe ressaltar que as mulheres privadas de
liberdade do estado do Rio de Janeiro, têm os filhos na rede pública, não sendo, então, uma
unidade gerenciada pelo sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.
Também foi identificado que as participantes transferem para as crianças suas
instabilidades

emocionais, pois, para

essas mulheres, o único vinculo dentro da UMI

existente é o que ocorre entre ela e a criança. Neste viés, a UMI interfere negativamente, na
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amamentação quando impõem esta prática de forma obrigatória, sendo avaliado por
GUIMARAES (2018) como uma forma de punir a maternidade neste espaço. Uma das
maiores dificuldades das lactantes na prática de amamentar é a questão das mudanças bruscas
no cotidiano e a ociosidade o que pode interferir na saúde mental desta mulher, ocasionando
um desmame precoce (SANTOS, 2018).
Neste contexto na UMI, a lactante privada de liberdade vivencia o cuidar do filho dia e
noite, ou seja, todo o tempo, precisando estar disponível para criança. Contudo, é necessário
que a lactante tenha o direito de expandir este vínculo com a família, e inclusive com os
profissionais de saúde e de segurança, e neste período devem existir atividades
complementares, como o lazer que pode ajudar na saúde destas mulheres e consequentemente
irá interferir positivamente na prática de amamentar (SANTOS ,2018).
Apesar de existir uma dedicação de 24 horas para a criança, isto é algo imposto pelo
sistema prisional e a mulher precisa se adequar a situação para não sofrer sanções ou até a
separação do filho (DIUANA et al, 2017). Porém, segundo MARIANO (2018) as lactantes
desenvolvem dentro do ambiente prisional, um vínculo maior com o bebê na prisão,
ocorrendo uma reflexão do passado em relação a experiências anteriores como mãe. Tal fato é
observado neste estudo quando a lactante expande o vínculo com seu bebê para amenizar o
sentimento pelos outros filhos que não estão com ela.
Mesmo com as dificuldades encontradas pelas lactantes neste ambiente, elas desvelam
que o fenômeno amamentação, fez expandir o valor vínculo entre elas e o filho, demonstrando
que no momento vivido, elas não querem se separar de seus bebês. Desvelando desta forma, o
que, o filosofo Scheler define que o amor é o caminho para a descoberta de valores e
manifesta sua essência peculiar. (GOMES,2013)
É inegável que

amamentar é um direito humano vinculado à justiça social e a

igualdade dos direitos da criança, assim o direito de amamentar dentro do espaço prisional
passa a ser garantido por diversas legislações brasileiras. O Habeas Corpus Coletivo 143.64
de 2018 foi um marco histórico no Brasil, que substituiu a prisão preventiva por prisão
domiciliar para gestantes, puérperas ou mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda,
exceto na hipótese de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus
descendentes.
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Contudo, se esta mulher não conseguir uma pena alternativa, o vínculo que se expande
durante a amamentação, será interrompido quando a criança atingir os seis meses de idade,
sendo que esta separação pode levar a prejuízo na saúde física e mental desta criança e da
mulher (SANTOS et al, 2018). Entretanto, para alcançar os benefícios que a amamentação
traz para criança, em relação à morbidade e mortalidade, ela deve ser realizada até os dois
anos ou mais. Enquanto para mulheres, a cada 12 meses de amamentação realizada durante a
vida diminuíram em de 4,3% a incidência de câncer de mama (BRASIL,2017; GIUGLIANI et
al, 2019).
Por conseguinte, dentro do sistema penal brasileiro, normalmente, e a separação, da
mãe e de seu filho, ocorre aos seis meses de idade e alguns estudos relatam que o desmame
inicia antes dos seis meses e ainda, há o estímulo de bicos artificiais. (CAVALCANTIet al ,
2018). Contudo, do nascimento até os dois anos o vínculo dessa criança precisa ser sustentado
em bases sólidas para o alcance de indivíduos saudáveis emocionalmente, fisicamente,
culturalmente e cognitivamente. (GIUGLIANI et al,2019)
E para um laço mais saudável entre este binômio e a Política Nacional de PPA
preconiza aleitamento materno exclusivo até os seis meses e complementar até os dois anos
ou mais, principalmente, nos primeiros doze meses de vida da criança, período onde há um
desenvolvimento cerebral que contribuirá para a formação de pessoas produtivas socialmente
(GIUGLIANIet al, 2019).
Por efeito, as políticas públicas que protegem a amamentação dentro do sistema
prisional brasileiro, necessita rever o período da amamentação, nesse ambiente, visto que o
período autorizado

não é de acordo com o que é estabelecido nas políticas vigentes que

protegem a amamentação. Logo, é necessário diminuir a distância entre o que é autorizado
pelo sistema penal brasileiro, 06 meses do que é estabelecido pela as referências mundiais em
relação ao tempo de amamentar 02 anos ou mais. Pois, somente com esta mudança, haverá
êxito para saúde da mulher e da criança, e com isto será garantindo o princípio da equidade
para esta população.
Para SIMAS (2018), a maternidade dentro do cárcere

deve ser exercida e protegida

de forma igualitária e com equidade, entendendo que a melhor opção para estas mulheres
seria a criação de uma pena alternativa e que a amamentação deve acontecer fora do espaço
prisional, em benefício da saúde da mulher e da criança (SIMAS et al, 2018)

155

Porém, evidencia-se que apesar das legislações nacionais e internacionais favorecerem
a liberação de lactantes para aguardarem julgamento em domicilio, ainda existe lactante
dentro do sistema prisional brasileiro, sendo o caso das participantes deste estudo. Por esta
razão, este estudo é de extrema importância, pois, faz reflexões sobre o tema amamentação e
identifica como as práticas da amamentação ocorrem no cotidiano do sistema penal. Sendo
assim, possibilita aprofundar, cientificamente, como os valores dessas mulheres

são

importantes para que ocorra o sucesso da amamentação dentro do espaço prisional do Estado
do Rio de Janeiro, a UMI.

7.5 A lactante como valor de segurança e proteção para o bebê

Na fenomenologia de Scheler, a priori, os valores surgem pela intuição emocional e a
dimensão de sua hierarquia que determina pelo ato de preferir sendo a pessoa que irá definir
a superioridade de um valor “frente ao outro...” “E cada vez precisamos preferir qual valor é
mais alto” (GOMES, 2013, p 96). Conhecendo no momento de preferir o sentimento mais
sublime o amor que aproxima o valor das coisas, conforme, a experiência vivida de cada
sujeito. (Gomes, 2013)
Nesta lógica, o valor de segurança e proteção para as lactantes deste estudo é
demonstrado por uma percepção intuitiva que capta as ordens dos valores, sobretudo em sua
disposição axiológica, a priori, pelo ato de preferir em que o valor mais alto no momento
vivido é a segurança e proteção que a lactante oferece ao seu filho no espaço prisional, e o
ato de amamentar a torna ainda, mais protetiva.
Um dos aspectos relevantes, é o valor de segurança expandido das lactantes para seus
bebês foi desvelado, mostrando que a lactante privada de liberdade, ao amentar seu filho,
consegue não somente

alimentar seu bebê, mas sim ser a pessoa principal que oferece

segurança e protege seu bebê de tudo e de todos dentro do ambiente prisional.
Segundo, Mariano (2018) as lactantes privadas de liberdade ao amamentarem seus
filhos se sentem cumprindo o dever de mãe, protegendo o filho com seu leite, além de
sentirem mais valorizadas nas questões sociais e menos sofridas, por isso os filhos tornam-se
a vida desta mulher dentro deste espaço.(MARIANO,ET AL,2018)
Para estas mulheres conseguirem alcançar a plenitude do valor de segurança para com
seus filhos, as mesmas querem ser empoderadas sobre a prática de amamentar. Entretanto, as
lactantes desse estudo demonstraram inseguras e possuem diversos questionamentos quanto à
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amamentação. Por esta razão, há necessidade de intervenções dos profissionais de saúde que
precisam fortalecer os vínculos e as necessidades desta mulher e da criança, tornando-se
relevante para diminuir as barreiras e ampliar o período da amamentação.
Desta forma, Alves (2014) cita que quando os profissionais de saúde não conhecem o
significado do valor da amamentação do público com quem trabalha, perdem a oportunidade
de ampliar o conhecimento dos usuários e passam apenas informações repetitivas e
estabelecidas pelas políticas públicas e academias.(ALVES et al, 2018)
Dentro desta lógica, é importante que as mulheres as quais amamentam recebam apoio
e que participem de ações de promoção ao aleitamento materno para que possa realizar
escolhas que favoreçam a sua saúde e de seu bebê, sendo que para isto, deve existir legislação
que protejam a mulher neste período. Desta maneira, espera-se que todas as mulheres tenham
o mesmo direito de amamentar, sem nenhum tipo de exclusão social, e caso isto venha ocorrer
é considerado uma injustiça social (ROLLINS, 2016).
Nessa perspectiva, é importante fomentar na UMI, práticas educativas sobre
amamentação, as quais transformem e influenciem positivamente a prática de amamentar
dentro desta instituição, sendo um investimento realizado para a saúde da mulher e da criança
a curto, médio e longo prazo. Mas para isto, é importante que a instituição compreenda que a
amamentação está muito além da questão biológica em que diversos fatores são importantes
para o alcance do sucesso da amamentação, neste espaço.
Sob tal ótica, GIUGLIANI (2019) cita que as unidades que trabalhem com lactantes
devem possuir equipe de saúde preparada para ofertar apoio, promoção e proteção para o
fortalecimento do vínculo e deve ter comprometimento com as necessidades da mulher, da
criança, da família e da comunidade o que torna- se relevante para diminuir as barreiras e
ampliar o período da amamentação. (GIUGLIANI et al ,2019)
Assim, a UMI precisa possuir equipe multiprofissional para desenvolver junto as
lactantes privadas de liberdade ações que divulguem a amamentação de forma integral,
universal e que garantam as verdadeiras necessidades destas mulheres e de seus bebês, mas
para isto será necessário investimento financeiro para que o serviço tenha recursos humanos e
materiais para ampliação das ações relacionadas as práticas a amamentação.
Entendendo desta forma, que dentro da UMI, a amamentação é um valor a priori,
vivido pelas lactantes privadas de liberdade, captado e intuído, algo que se contempla na
intuição emocional e possui sua essência, e esta essência pura é denominado fenômeno, logo,
amamentar é um fenômeno para lactantes privadas de liberdade dentro do espaço UMI, e o
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valor de segurança e proteção é um valor vital que preenche a carência desta mulher dentro
desse ambiente.
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8 RESPONDENDO AO PRESSUPOSTO DESTA TESE

8.1 Pressuposto desta tese

8.1.1 Os valores da amamentação sofrem influencias negativas no ambiente prisional
Para compreender a partir da dimensão axiológica de Max Scheler, a percepção
valorativa das lactantes acerca da amamentação, quando custodiadas pelo Sistema Penal do
Rio de Janeiro.

Este estudou desvelou que essas mulheres estão carentes, e precisam

preencher suas necessidades nas diversas facetas do fenômeno, com valores que possam
completá-las ao amamentar dentro do espaço prisional.
Neste contexto, os valores desvelados neste estudo foram os vitais e os uteis, os quais
quando não preenchidos

interferem na amamentação dentro do espaço prisional, do Estado

do Rio de Janeiro.
As necessidades desveladas pelas lactantes privadas de liberdade que não são
valorizadas dentro da UMI são:
 Cotidiano do ambiente carcerário é estressante,
 O ambiente provoca instabilidade na saúde mental das mulheres,
 Não é permitido o apoio dos familiares às mulheres na prática de amamentar,
 As lactantes precisam de uma rede de apoio para amamentar no espaço prisional
 A mulher se dedica integralmente (24 horas) aos cuidados da criança,
 Não há nenhuma outra atividade para a mulher realizar dentro da UMI e nem pessoas
para dividir a responsabilidade do cuidar da criança,
 A autorização do tempo de amamentar é somente por seis meses,
 Não é uma decisão da mãe de querer amamentar e sim uma imposição da instituição,
 As lactantes possuem dúvidas na prática do amamentar, não há ações permanentes de
promoção do aleitamento materno,
 Falta de uma equipe multiprofissional que possua comprometimento com as
necessidades da mulher em amamentar.

Na axiologia de valores segundo Scheler

quando se atinge um valor, este valor

integra à personalidade da pessoa. Mas os valores expressos pelas participantes demonstraram
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que a UMI precisa de uma reestruturação para poder atender e ofertar um ambiente que
preencham as necessidades dessas mulheres ao amamentar seus bebês.
Cabe destacar que a Gestão do Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro, apoie a
UMI para serem elaboradas as ações de promoção, proteção e apoio à amamentação de forma
integral, universal e com equidade por meio de estratégias integradas e correlacionadas com a
Políticas Públicas Nacionais e Internacionais do Sistema Prisional que protegem a
amamentação dentro deste espaço.
Compreende-se então, que os valores da amamentação expressos pelas mulheres
lactantes privadas de liberdade sofrem influencias negativas dentro do ambiente prisional,
pois, a maioria das necessidades das participantes não são contempladas ao amamentarem
seus filhos neste espaço. Sendo então, sustentado a hipótese desse estudo.
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9. LIMITAÇÃO E LACUNAS DO ESTUDO

9.1 Limitações do estudo
Com a práxis de enfermeira do sistema prisional do estado do RJ e como pesquisadora
da saúde da mulher no contexto prisional, sabia que realizar uma nova pesquisa neste
ambiente era difícil, porém, o interesse pelo tema era fortalecido para enfrentar os desafios
que estariam por vir e além disto tive o apoio fundamental de meu orientador o qual é um
especialista em amamentação. Por isto, resolvi enfrentar mais este desafio.
Para iniciar uma pesquisa no contexto prisional do estado do RJ, faz-se necessário
além de todo conteúdo acadêmico, ir na Escola de Gestão Penitenciária levar uma série de
documentos solicitados, entre eles seu projeto de pesquisa, declaração da instituição e
documentos pessoais. Com todos os documentos em mãos, é necessário preencher uma ficha
detalhada de sua vida pessoal, e após isto, abre-se um processo que irá passar por diversos
setores.
Quando recebi um e-mail, confirmando minha pesquisa, fui orientada que precisava da
autorização do juiz da vara de execução penal. Ao receber a autorização do Juiz, do CEP da
UFF, estava pronta para

fazer a defesa do projeto para depois entrar em campo, já era no

final do ano de 2019.
Então, em janeiro de 2020, com a defesa do projeto realizada, CEP da UFF autorizado
e com autorização da SEAP-RJ, retorno à Escola de Gestão Penitenciária para ser liberada
minha entrada na UMI, porém, somente em março de 2020 recebo de fato um comunicado via
e-mail para comparecer à Escola para pegar minha entrada na UMI.
Entretanto, nesse período chega a Pandemia de COVID-19, tudo parou, as visitas e
pesquisas no sistema prisional são suspensas. As pessoas privadas de liberdade que possuem
maior risco são liberadas para aguardar julgamento em domicílio, como nos casos das
lactantes privadas de liberdade. Ficando somente na UMI as lactantes que na avaliação
judicial não tinham autorização da liberação para o domicílio, devido ao crime cometido ou
por já responder outros crimes.
Por este motivo, eu e meu orientador pensávamos como ter participantes para minha
pesquisa. Então pensamos em ter como participante as lactantes que amamentam em
domicilio. Contudo, tarefa impossível de ser cumprida, não consegui ter acesso a nenhum
endereço e ou telefone, e mesmo que tivesse, fui desaconselhada por outros profissionais da
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SEAP e da Justiça a não ir nos domicílios e ou telefonar. Assim, descartamos a ideia e
aguardamos a autorização para entrar na UMI.
Em outubro de 2020, a Escola de Gestão Penitenciária, autorizou somente para os
funcionários da SEAP-RJ a reiniciar a pesquisa nas Unidades prisionais. Após esta
autorização precisei ter a autorização Coordenação das Unidades Prisionais Femininas e
Cidadania LGBTI (Cofenci). Em novembro de 2020, logo, consegui agendar uma data com a
direção da UMI, foi então quando iniciou a ambiência. Nessa reunião foi agendada datas para
ir a UMI, local onde ocorreriam as entrevistas, material que poderia ser usado, o uso de
máscara pela pesquisadora e participante da pesquisa, álcool a 70%, distanciamento social.
A primeira dificuldade encontrada foi apesar de ser funcionária da SEAP-RJ, meu
espaço foi delimitado, não podia ficar entrando nem saindo dos locais. Tive pouco contato
com os funcionários da área de saúde, inclusive até para estes profissionais me senti com um
tratamento “distanciado”. Naquele momento eu era uma pesquisadora, e eu precisei me
posicionar como uma pesquisadora e não como uma funcionária do sistema.
Logo, minha pesquisa começou em novembro de 2020 e terminou em maio de 2021,
quando eu e meu orientador concluímos que o nosso objeto da pesquisa já havia sido
desvelado com a participação de seis lactantes.
Os obstáculos encontrados nesta pesquisa foram:
 Dificuldade de conseguir autorização para realizar pesquisa no sistema prisional do RJ,
devido à burocracia e o demorado. O que leva a pesquisadores de desistir deste campo,
 Período de Pandemia de COVID-19 dificultou mais ainda a entrada no sistema prisional.
 Não conseguir contato com lactantes privadas de liberdade que cumpriam pena em
domicilio, visto que a entrada no sistema prisional estava suspensa para pesquisadores.
 Poucos profissionais de saúde na unidade, e os poucos que têm se distanciam do
pesquisador.
 O pesquisador precisa passar por vistoria, não pode gravar as entrevistas e é tratado com
desconfiança pelos profissionais da saúde e da segurança.

9.2 Lacunas da pesquisa
Tendo em vista o aumento de mulheres privadas de liberdade e consequentemente o
número de grávidas e lactantes nesse espaço, sendo também, considerada uma população que
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vive em situação de vulnerabilidade, é importante embasar que as lacunas identificadas este
estudo foram:
 Poucos estudos sobre as ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde

que

estimulem a amamentação na promoção, proteção e apoio as lactantes privadas de
liberdade.
 Não há uma Políticas Públicas do Sistema Prisional Brasileiro específica para temática
amamentar no cárcere. Na PNAMPE a amamentação é citada, porém não é detalhada
em sua importância para saúde da mãe- criança- família- sociedade
 A Política Nacional de promoção, proteção e apoio a amamentação é superficial ao
falar da população de vulnerabilidade.
 Ausência de estudos científicos que relatassem experiências

do profissional

enfermeiro, voltadas a amamentação dentro do ambiente prisional, apesar de vários
estudos citarem a importância desse profissional, não foi encontrado estudo em que
houvesse relato dessa prática.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar à luz de Max Scheler a valoração axiológica das lactantes privadas de
liberdade acerca da amamentação, esta tese desvelou

que a UMI possui um espaço

específico para as lactantes, tendo a amamentação como a meta principal da instituição, além
de ser um ambiente diferenciado das outras prisões femininas. No entanto, a UMI trabalha a
amamentação somente como um fator biológico/natural, principalmente, avaliando o
benefício da amamentação para a criança, deixando de valorar os benefícios desta
amamentação para mulher e para sociedade. Nesse ambiente, a lactante privada de liberdade
não é a protagonista da amamentação, sendo a instituição que normatiza como deve ocorrer
essa prática, deixando assim, de trabalhar a especificidade de cada mulher.
Apesar das lactantes privadas de liberdade, deste estudo, possuírem diversas
peculiaridades que as tornavam vulneráveis antes mesmo da prisão, dentro do ambiente
prisional essas mulheres

passam a ser uma população de risco e com diversos fatores que

dificultavam a amamentação. Infere-se, portanto, que esta tese o melhor local para estimular e
incentivar o aleitamento materno seria na residência da mulher com o apoio dos familiares.
O apoio dos familiares à amamentação, é um valor que precisa ser

fomentado em

benefício da prática do aleitamento materno dentro do ambiente prisional. Sendo necessário
entender que as questões históricas, sociais e culturais interferem na decisão da mulher em
querer ou não amamentar, fatores estes, que quando não trabalhados levam ao desmame
precoce. Sendo assim, o conhecimento familiar é fundamental para ações de apoio, promoção
e incentivo a esta prática dentro do espaço prisional.
Para tanto, a lactante privada de liberdade deve ter o poder de escolha, de ter um
familiar ou um amigo, escolhido por ela, para apoiá-la e acompanhá-la desde da gestação ao
puerpério. Este estudo sugere também que seja implementado este protocolo por escrito nas
políticas públicas do sistema prisional brasileiro, de forma que as unidades prisionais que
possuem esse público, se adeque para esta prática. Além disto, será proporcionado uma
construção de vinculo expandindo entre a família – mãe-bebe.
Daí que este estudo infere que as visitas dos familiares e amigos na UMI, devem ser
estimuladas o maior número de vezes possíveis, para que esta mulher tenha uma rede de apoio
e que esta rede participe da vida da lactante e de seu bebê dentro desse espaço, apoiando as
mulheres em suas necessidades. Inclusive, esta rede de apoio, além de deve ser incentivada e
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estimulada a participar das atividades educativas de promoção ao aleitamento materno dentro
do espaço prisional.
No presente estudo, mostra o fato de existirem mulheres que amamentam na Unidade
Materna Infantil, do estado do Rio de Janeiro, há necessidade à luz da teoria de Max Scheler,
valorar as necessidades das lactantes privadas de liberdade para estimular a amamentação
exclusiva e dar continuidade até os dois anos de idade no mínimo, conforme recomenda a
Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde.
Mas para que a amamentação aconteça até os dois anos de idade dentro do sistema
penal, as legislações brasileiras que protegem a amamentação neste ambiente precisam se
adequar e compreender a importância do aleitamento materno nos primeiros 24 meses de
vida. É crucial ampliar a permanência desta criança junto a sua mãe. Ao final, para que isto
aconteça o Sistema Penal Brasileiro deverá ofertar espaços adequados “creches” para atender
o binômio mãe e filho a partir dos 6 meses até os 2 anos no mínimo, e neste contexto, a
criança deverá ser criada livre, conforme determina a Constituição Brasileira em seu Art. 5º,
que nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
Em consonância com esta pesquisa, o assunto amamentar no cárcere, não pode ser
negligenciado, posto que este é um direito das cidadãs das mulheres e de seus filhos. Assim,
as instituições penais brasileiras devem assegurar que a mulher receba ações de promoção,
proteção e apoio dentro do espaço da UMI onde deverá existir uma equipe transdisciplinar
composta pelos profissionais de saúde, preparados e atualizados, cientificamente, quanto à
temática para que possa suprir as necessidades das lactantes privadas de liberdade e de seus
familiares, além de ampliar o conhecimento para toda instituição penal.
Nessa linha de pesquisa, torna-se evidente que o estímulo à amamentação deve ter a
mobilização de todos e deverá existir uma infraestrutura com ações voltadas para promoção
ao aleitamento materno, para assim, alcançar o sucesso da amamentação dentro do cárcere
feminino.
Certamente, ao desvelar os valores vitais das participantes desse estudo, observa-se
que estes valores estão relacionados à vida cotidiana da mãe e do bebê dentro do cárcere.
Entretanto, a instituição prisional isso não satisfaz as necessidades das lactantes privadas de
liberdade por isso estas mulheres vivenciam um cuidar do filho integral e rotineiramente, sem
dividir esta responsabilidade com ninguém, o que as levam a uma exaustão física e mental.
Portanto, este estudo propõe que estas mulheres tenham atividades dentro deste
espaço, que estimule a saúde física e mental, sendo então, essencial à realização de práticas
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alternativas que as protejam, promovam e estimulem a amamentação dentro deste ambiente de
forma saudável.
Em relação à contribuição para atuação da enfermagem neste cenário prisional, esta
tese sugere que o Enfermeiro estimule que a UMI, siga as orientações da Iniciativa da
Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAM), visto que este espaço prisional funciona
como um serviço de atenção básica para gestantes e lactantes privadas de liberdade.
Entende-se, por fim, que será necessária a mobilização das gestões: do Sistema Penal
RJ, da Secretaria de Saúde do Município do Rio de janeiro e da Secretaria de Saúde do Estado
do Rio de Janeiro, para implementar as normas da IUBAM dentro desse ambiente, além de
observar que

entre

as referidas normas, a IUBAM sugere a criação de um plano de

amamentação para cada lactante que potencializa a proteção a amamentação. Com a adesão a
IUBAM na UMI do Estado do Rio de Janeiro, a amamentação neste ambiente contemplará
ações baseadas em evidências científicas que impactarão, diretamente, na saúde materno
infantil, também trará benefícios para família, sociedade e para o meio ambiente.
Diante

dessa abordagem teórica, constata-se que

este estudo está ancorado na

axiologia de valores de Max Scheler e traz algumas reflexões e inferências para dar sentido
axiológico, visando o fortalecimento da amamentação dentro do espaço prisional do estado do
Rio de Janeiro. Tais reflexões e inferências podem redirecionar a prática dentro desse
ambiente. Isso ocorre porque o ineditismo deste estudo está nas modificações sugeridas e nas
ações de promoção, apoio e proteção à amamentação dentro da UMI do estado do Rio de
Janeiro.
Cabe ratificar que as propostas apresentadas nesta tese, estão alinhadas à valoração
expressas nas discussões das lactentes privadas de liberdade, buscando ampliar a qualidade
de vida da mulher e de seu filho, nesse contexto, essas modificações estão embasadas em
evidências cientificas, as quais visam uma transformação deste espaço, em um ambiente
legítimo , que valorado os sentidos do ato de amamentar no espaço penitenciário, conjugará
com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) em ações efetivas para a pratica de
amamentar de forma integral, universal e com equidade, voltados para valores éticos,
baseados na justiça, no respeito e acima de tudo amparado nos direitos Humanos.
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11. DISSEMINAÇÃO DO ESTUDO
11.1 Atividades cientificas realizadas durante o doutorado

No que se refere à valoração axiológica da amamentação no sistema penal, vem sendo
discutida junto aos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Maternidade Saúde da Mulher e da
Criança, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), vinculada à
Universidade Federal Fluminense (UFF), onde é focado sempre a importância da saúde da
mulher nas áreas sexual e reprodutiva, com ênfase à amamentação no espaço prisional. Dessa
forma, alguma atividade científica vem sendo executada, ao longo do doutorado como
relatadas a seguir:

Quadro 14 – Palestra e apresentação de trabalho em eventos científico
ANO

TÍTULO TRABALHO

2021

PROJETO

EVENTO

ATIVIDADE REALIZADA

DE GP- DIA NACIONAL CONSTRUÇÃO

EXTENSÃO

: DE REDUÇÃO DA VÍDEO,

DE

SOBRE

A

ASSISTÊNCIA

MORTALIDADE

ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA

MATERNO-

MATERNA

PARA OS PROFISSIONAIS

INFANTIL

NA

DE SAÚDE NA PANDEMIA

PANDEMIA COVID-

COVID-19:

19: FORTALECENDO
O

CUIDADO

https://youtu.be/KgJm_DWdI4g

NA

MATERNIDADE
ALZIRA REIS/RJ.
2021

UM

PROJETOS

DE GP

PESQUISA

DO INTERNACIONAL

EIXO

-

SAÚDE DA MULHER

SEXUAL
REPRODUTIVA

E

DIA VIDEO TEMÁTICO
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2021

A SAÚDE SEXUAL E A SAÚDE SEXUAL PALESTRANTE
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MULHERES
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DE DIVERSIDADES-

LIBERDADE
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DAS CICLO
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O
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DE PALESTRANTE

UNIVERITAS

MENTAL IFMSA Brazil
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EEAAC-

DE

168

TEMPO DE COVID:
RELATO

DE

EXPERIÊNCIA
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REUNIÃO
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/
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DA
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DE
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A

MULHER
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E
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Quadro 15 – Premiação em eventos científicos:
ANO

TÍTULO DO TRABALHO

INSTITUIÇÃO

2019

1º LUGAR

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ.

EQUIDADE EM SAÚDE: O QUE
DIZEM

AS

MULHERES

PRIVADAS DE LIBERDADE?
2019

2 º LUGAR
CONDIÇÕES

IBMR
DE

VIDA

DA

MULHER ENCARCERADA

Quadro 16 - Publicação Bibliográfica
ANO

PUBLICAÇÃO
CARTILHA

2020

“Amamentação no Cárcere em Tempo de Covid-19 ”.
https://pt.calameo.com/read/006371419a61ff684eb42

171

REFERÊNCIAS
ABBOTT L, SCOTT T; Women's experiences of breastfeeding in prisonmen’s
experiences of breastfeeding in prison; MIDIRS Midwifery Digest 27:2 2017;
http://hdl.handle.net/2299/19074
ALVES, V. H. O ato da amamentação: um valor em questão ou uma questão de valor?
Rio de Janeiro; 2003. 217 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem
Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ALVES, V. H. PANDOIN, S.M.M. BRANCO, M.B.L.R. MARCHIORI G.R.S. SANTOS,
M.V. RODRIGUES, D.P. Percepção das nutrizes acerca do valor útil do apoio ao
aleitamento materno-J nurs Health; 2018;8(3).
ALVES,V.H,PADOIN,S.M.M,RODRIGUES,D.P,SILVA,L.A,BRANCO,M.B.L.R.MARCHI
ORI,G.R.S. Manejo clínico da amamentação: Valoração axiológica sob a ótica da mulhernutriz,Escola Anna Nery 20(4) Out-Dez 2016. [Internet]. [cited 2021 Mar 17]
; 20(4):. https://doi.org/10.5935/1414-8145.20160100
ALVES, V H, PEREIRA .D.R, GREGÓRIO V.R.P, BRANCO, MBLR, SOUZA,RMP,
ALVES, CMCSH;. Reflexões sobre o valor da amamentação como prática de saúde: uma
contribuição da enfermagem. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v. 23, n. 1, p. 203210, Mar. 2014
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072014000100203&lng=en&nrm=iso>.access
on 15 May 2021. https://doi.org/10.1590/S0104-07072014000100024.
ALMEIDA, J.A.G. NOVAK, F.R. Amamentação: um híbrido natureza. Jornal de Pediatria
- Vol. 80, Nº5(supl), 2004.
ANDRADE ABCA , GONÇALVES MJF2; Maternidade em regime prisional: desfechos
maternos e neonatais; Rev enferm UFPE on line., Recife, 12(6):1763-71, jun., 2018
DOI: https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i6a234396p1763-1771-2018
ARAÚJO, A.N.V. MOURA, L.B. NETO, EAF; BISPO, TCF; Percepção de mães
presidiárias sobre os motivos que dificultam a vivência do binômio-Revista Enfermagem
Contemporânea. 2014 Dez;3(2):131-142 · (RETIREI DA INTRODUÇÂO, SE NÃO FOR
MAIS CITADO SERA RETIRADO DA REFERENCIA)
AYRES, J. R. C. M et al. O conceito de vulnerabilidade e as práticas de saúde: novas
perspectivas e desafios. In: CZERESNIA, D. e FREITAS, C. M. (Org.). Promoção da saúde:
conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, p.121-143, 2009.
AQUINO, T. Fenomenologia da distinção humana: Scheler e o projeto da antropologia
filosófica- Síntese, Belo Horizonte, v. 42, n. 132, 2015.
BARDIN, L. Análise de conteúdo-Lisboa: Edições 70. 2009
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Bases para a discussão da Política Nacional de
Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno–Brasília. 2017. 68 p

172

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de
Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação
complementar- Brasília: MS; 2009. 112 p.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Aleitamento Materno para Mulheres Privadas de
Liberdade/ Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas, Coordenação de Saúde no Sistema Prisional – 1. Ed – Brasília: Ministério da
Saúde, 2014 32p
BRASIL MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar– 2. ed.
– Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Aleitamento materno,
distribuição de leites e fórmulas infantis em estabelecimentos de saúde e a legislação.
Departamento de Atenção Básica, 1. ed. Brasília:MS, 2014. 28 p.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde sexual e saúde reprodutiva - Ministério da
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed., 1.reimpr.
– Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 300 p. il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 26)
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher: Princípios e Diretrizes / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 1. ed., 2. reimpr. Brasília: Editora do
Ministério da Saúde, 2011.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Agenda Nacional de prioridades de
pesquisa em saúde / 2. Ed; Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2015.
BRASIL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN Mulheres.2ª edição, Brasília, DF; MJ
2018.
BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 210, DE
16 DE JANEIRO DE 2014; Institui a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação
de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, e dá outras providências.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Direitos Sexuais e
Direitos Reprodutivos: uma prioridade do governo/Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – Brasília: Ministério
da Saúde, 2005
BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, 9. ed.
– Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. 207 p.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de
Atenção Básica Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. Informe situacional sobre

173

os programas de alimentação e nutrição e de promoção da saúde na atenção básica.
Dezembro-2017.
BOCOLLI, C.S. BOCOLLI, PMM. MONTEIROLLI, F.R. VENENCIO, S.I. GIUGLIANI,
E.R.J. Tendência de Indicadores do aleitamento materno no Brasil em três décadas- Ver.
Saúde Pública, 2017;51.108
BOCCOLINI C.S, CARVALHO M. L., OLIVEIRA M. I. C. Fatores associados ao
aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida no Brasil: revisão
sistemática. Rev. Saúde Pública [Internet]. 2015 [cited 2021 Apr 22] ; 49: 91. Available
from:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034
Epub Dec 31,
2015. https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005971
BOSI, M.L.M. Machado, M.T. Amamentação: um resgate histórico- CADERNOS ESP Escola de Saúde Pública do Ceará - V.1 -N. 1 Julho - Dezembro. 2005.
CADENA, N.B.L. Scheler, os valores, o sentimento e
Revista Ética e Filosofia Política, Número XVI. Volume II, 2013. p-76-88.

a

simpatia-

CARVALHO, A.S. Metodologia da entrevista: uma abordagem fenomenológica. 2. ed. Rio
de Janeiro: Agir, 1991. 93p.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Departamento de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas.
Regras de Bangkok: Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e
Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras. Ed – Brasília: Conselho
Nacional de Justiça, 2016. 80 p.
Carta das Nações Unidas foi assinada em São Francisco, a 26 de Junho de 1945
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/14320/Carta_das_Na__es_Unidas.pdf
CARVALHO, M.R. GOMES, C.F. Amamentação Base Científica - 4ªedição, Guanabara
Kdogam, 2017.
CARVALHO, M.D.B. VALLE, E.R. A pesquisa fenomenológica e a enfermagem- Acta
Scientiarum. Maringá, v. 24, n. 3, p. 843-847, 2002.
CAPUCHO, L. B; LUDMILA F, RITA C.D.L, LEILA M, CÂNDIDA C. P; Fatores que
interferem na amamentação exclusiva; Rev. Bras. Pesq. Saúde, Vitória, 19(1): 108-113,
jan-mar, 2017
CAVALCANTI AL, COSTA GMC, CELINO SDM, CORRÊA RR, CAVALCANTI AFC;;
Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada 2018, 18(1):e4144DOI:
http://dx.doi.org/10.4034/PBOCI.2018.181.69 ISSN 1519-0501
BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988 emenda constitucional de n 65 de 13 de
julho de 2010. Altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal
e
modifica
o
seu
art.
227,para
cuidar
dos
interesses
da
juventude;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc65.htm
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Texto constitucional
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas
Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e

174

pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições
Técnicas, 2016. 496 p.
COSTA, L.H.R. O feminismo perspectivista como aporte teórico nas pesquisas sobre os
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. In: Messeder AS. Martins MAM. (org).
Enlaçando Sexualidades. Volume II. Salvadomur - EDUNEB; 2010.
COSTA, L.H.R. ALVES, J.P. FONSECA, C. COSTA, E. P, FONSECA, F.M. Gênero no
contexto dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres privadas de liberdadeEnfermería Global. Nº 43, p. 163julho, 2016.
CÚNICO, S.D. BRASIL, M.V. BARCINSKI, M. A maternidade no contexto do cárcere:
uma revisão sistemática-Estudos e Pesquisas em Psicologia, v. 15, n. 2, p. 509-528, 2015.
DALMÁCIO, L.M. CRUZ, E.J.S. CAVALCANTE, L.I.C. Percepções de mães
encarceradas sobre o direito á amamentação no sistema prisional- Revista Brasileira de
História & Ciências Sociais, v. 6, n. 11, p54-72, 2015.
Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em10 de dezembro de 1948. UNIC,2009 https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2018/10/DUDH.pdf
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS - UNICEF 20 de
Novembro
de
1959;http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
DECRETO-LEI nº 3.971, de 24 de dezembro de 1941, Diário Oficial da União - Seção 1 27/12/1941; Dispõe sobre o cumprimento de penas do Distrito Federal.
DIUANA V , CORRÊA M ,VENTURA M ; Mulheres nas prisões brasileiras: tensões entre a
ordem disciplinar punitiva e as prescrições da maternidade ; Physis, 2017, Vol.27(3), pp.727747
DUMONT D.M, WILDEMAN C, LEE H, GJELSVIK A, VALERA P.A, CLARKE JG,
Incarceration, Maternal Hardship, and Perinatal Health Behaviors; Matern Child Health
J. 2014 November; 18(9): 2179–2187. doi:10.1007/s10995-014-1466-3
ESTUDOS E PESQUISAS INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA
(IBGE) n.38- Estatísticas de Gênero Indicadores sociais das mulheres no Brasil, Informações
atualizadas
em
08.06.2018
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf acessado em
15/02/19.
FERREIRA, B.T.C. FERREIRA, N.E.A. FERREIRA, E.J. Gestar e Parir na Prisão Difíceis
Caminhos-VII Jornadas Santiago Wallace de Investigación em Antropología Social Instituto
de Ciencias Antropológicas- Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 2013.
FIGUEIREDO, A.M. SOUZA, S.R.G. Como elaborar projetos, monografias, dissertações
e teses: da redação científica à apresentação do texto final- 4.ed. Rio de Janeiro. Lumen
Juris, 2011.

175

FLORÊNCIO R S; CESTARI VRF.; PESSOA VLMP; SILVA MRF; BORGES JWP;
SANTIAGO JCS et al Significados do conceito de vulnerabilidade em saúde: uma revisão
de escopoBrazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.3, p. 12817-12834 may./jun.
2021; DOI:10.34119/bjhrv4n3-243
FOCHI, M.C.S. HIGA, R. CAMISÃO, A.R. TURATO, E.R. LOPES, M.H.B.M. Vivências
de gestantes em situação de prisão - Ver. Eletr. 2017
FRIEDMAN SH, KAEMPF A, KAUFFMAN S, The Realities of Pregnancy and
Mothering While Incarcerated; The Journal of the American Academy of Psychiatry and
the Law, 12 May 2020, 48(3):365-375; DOI: 10.29158/jaapl.003924-20
GARRIDO, T. DA GHAMA, L, FARIAS, B. Cidade Negra: A Estrada, Disponível em:
https://analisedeletras.com.br/cidade-negra/a-estrada;1998
GUIGLIANI, E.R.J; Evidências científicas do impacto da amamentação e da
amamentação exclusiva na saúde das mulheres e crianças IN Venâncio, S.I; Toma. T.S;
Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno: evidências científicas, São Paulo:
Instituto
de
Saúde,
2019.
272p.
Disponível
em:
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/files/ssaude/pdf/livro-promocao-protecao.pdf acesso
GLOBAL BREASTFEEDING SCORECARD, 2019: increasing commitment to
breastfeeding through funding and improved policies and programmes Disponível em:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/326049 acessado em: 04 de maio de 2021
GUIMARÃES ML, GUEDES TG, LIMA LS, MORAIS SCRV, JAVORSKI M, LINHARES
FMP, Promoção do aleitamento materno no sistema prisional a partir da percepção de
nutrizes encarceradas; http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072018003030017 Texto Contexto
Enferm, 2018; 27(4):e3030017
GOMES, T.F. O Conceito de pessoa em Max Scheler-Seminário Internacional de
Antropologia Teológica; pessoa e comunidade. Porto Alegre- EDIPUCRS, 2016, v1 p1-10.
______, A.M.A. PAIVA, E.S. VALDES, M.T.M. FROTAM.A. ALBUQUERQUE, C.M.
Fenomenologia, Humanização e Promoção da Saúde: uma proposta de articulaçãoSaúde Soc. São Paulo, v.17. n.1 p.143-152, 2008 GUIMARÃES, G. L. VIANA, L O. O valor
social no ensino da enfermagem - Escola Anna Nery Rev. Enferm, v. 16, n. 3, p. 508-513,
2012.
GUIMARAES, M.L. Promoção do aleitamento materno no sistema prisional a partir da
percepção de nutrizes encarceradas- Texto contexto – Enfermagem. Florianópolis, v. 27, n.
4, 2018.
HUANG K, Atlas R, Parvez F; The Significance of Breastfeeding to Incarcerated
Pregnant Women: An Exploratory Study; Birth. 2012 June ; 39(2): 145–155.
doi:10.1111/j.1523-536X.2012.00528.x.
HOMMES T; Convenção sobre os direitos da criança: Fortaleza: [s.n.], 2014.p36

176

INSTITUTO ALANA E COLETIVO DE ADVOVACIA EM DIREITOS HUMANOS; Pela
liberdade: a história do habeas corpus coletivo para mães & crianças. São Paulo: Instituto
Alana, 2019.
INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE; Nutrição Mundial,
Relatório, iniciativas e responsabilização para acelerar o progresso mundial da nutrição
– Editores: Heidi Fritschel, Terra Carter, John Whitehead e Andrew Marble, Washington, p
125, 2014.
KALIL, I. AGUIAR, A.C. Trabalho feminino, políticas familiares e discursos próaleitamento materno: avanços e desafios à equidade de gênero Saúde- Debate | Rio de
Janeiro, v. 40, n. 110, p. 208-223, JUL-SET ,2016
LEAL, M.C. Nascer na prisão: gestação e parto atrás das grades no Brasil-Ciênc. Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, n. 7, p. 2061-2070, July 2016.
LEI no 7.210, de 11 de julho de 1984; institui a Lei Penal.
LEI nº 8.069 de 13 de julho de 1990 . Art. 9 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
LEI Nº 9.046, DE 18 DE MAIO DE 1995.Acrescenta parágrafos ao art. 83 da Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal.
LEI 11.942 de 28 de maio de 2009; dá nova redação aos arts. 14, 83 e 89 da Lei no 7.210, de
11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para assegurar às mães presas e aos recémnascidos condições mínimas de assistência.
LEI N º 13.257/201608/03/2016; dispõe sobre as políticas públicas para a primeira
infância.
LEI N º13.769 de 19 de dezembro de 2018, altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal), as Leis n º 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal), e 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para estabelecer a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for
mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.
LEI nº 12.403, de 4 de maio de 2011; altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança,
liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá outras providências.
LIMA, I. M. S. O., LEÃO, T. M., & ALCÂNTARA, M. A. R.; Proteção legal à
amamentação, na perspectiva da responsabilidade da família e do estado no
Brasil. Revista De Direito Sanitário,2014 14(3), 66-90. https://doi.org/10.11606/issn.23169044.v14i3p66-90
MAIA CN, NETO FS, COSTA M, BRETAS ML. História das prisões no Brasil. Editora
Rocco, v.I, p.314;2012.
MARIANO GJS, Silva IA, Andrews T; Amamentação em ambiente prisional: perspectivas
das enfermeiras de uma penitenciária feminina Irlandesa; Revista Ibero-americana de

177

Educación
e
Investigación
En
Enfermería
https://www.researchgate.net/publication/280098215

2015;

5(3):15-24;

MARIANO, G.J.S; SILVA, I A. Significando o amamentar na prisão. Texto & Contexto Enfermagem, vol. 27, n. 4, 2018
MATÃO, M.E.L; MIRANDA, D.B; MALAQUIAS, A; Souza, E.L; Maternidade atrás das
grades: particularidades do binômio mãe e filho, Enferm. Cent. O. Min. 2016.
MATHEUS. C; Max Scheler e a gênese axiológica do conhecimento; Margem, São Paulo,
n° 16, P. 13-27, DEZ. 2002.
MEASURE, Demographic and Health Surveys (DHS), STATcompiler [acessadoem 18 set
2019]. Disponível em: http://www.statcompiler.com
MINAYO, M.C.S. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em Saúde- 14. ed.
São Paulo. HUCITC, 2014. p.407.
MONTEIRO, J.C.S; GOMES, F.A.; NAKANO, A.M.S; Amamentação e o seio feminino:
uma análise sob a ótica da sexualidade e dos diretos reprodutivos; Texto Contexto Enferm,
Florianópolis, 2006.
MONTEIRO, EMLM et al. Maternal breastfeeding in the penitentiary system. Revista de
Enfermagem UFPE on line, [S.l.], v. 5, n. 8, p. 1970-1978, set. 2011. ISSN 1981-8963.
Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/6885>.
Acesso em: 26 jul. 2019. doi:https://doi.org/10.5205/reuol.1262-12560-1-LE.0508201121.
MAIA, C.N. NETO, F.S. COSTA, N. BRETAS, M.L. HISTORIA DAS PRISOES-ROCCO
DIGITAL. RJ. 2013.
NETO, C.C.S.A Pessoa Valores, aspectos do pensamento de Max Scheler- Revista
Reflexão, Campinas, nos 85/86, p. 41-55, jan./dez., 2004, p 41-55.
OLIVEIRA, L.V. MIRANDA F.A.N;COSTA, G.M.C. Vivência da maternidade para
presidiárias- Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2015 abr. jun., p 360-9.
Organização das Nações Unidas, Agenda 2030; 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
OVIEDO R A M ; CZERESNIA D; O conceito de vulnerabilidade e seu caráter
biossocial;) Interface (Botucatu). 2015; 19(53):237-49. DOI: 10.1590/1807-57622014.0436
PAULA, C. C. PADOIN, S. M. M. TERRA, M. G. SOUZA, I. E. O. CABRAL, I. E. Modos
de condução da entrevista em pesquisa fenomenológica: relato de experiência - Revista
Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 67, n. 3, p. 468-472, 2014.
Paynter MJ, Drake EK, Cassidy C, Snelgrove-Clarke E. Maternal health outcomes for
incarcerated women: A scoping review. J Clin Nurs. 2019 Jun;28(11-12):2046-2060. doi:
10.1111/jocn.14837. Epub 2019 Mar 12. PMID: 30786097.

178

PAYNTER MJ. Policy and Legal Protection for Breastfeeding and Incarcerated Women
in Canada. J Hum Lact. 2018 May;34(2):276-281. doi: 10.1177/0890334418758659. Epub
2018 Mar 27. PMID: 29584521.
PEREIRA,R.M.B. O Sistema ético-filosófico
SulianiEditografia Ltda,2000 Porto Alegre, RS

dos

valores

de

Max

Scheler-

PERES J. F, CARVALHO A.R.S, VIERA C.S, LINARES A M, CHRISTOFFEL M. M,
TOSO B. R.G.O. Qualidade da relação da gestante com as pessoas próximas e o
aleitamento materno. Esc. Anna Nery [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 17] ; 25( 2 ):
e20200163. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414Nov 27,2020. https://doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2020-0163
PEREIRA, R.M.B; O sistema ético-filosófico dos valores de Max Scheler ; Edições EST;
Porto Alegre ; RS; 2000
PICOLI,R.P.SANTOS,J.P.S.ARAZAWA,C.Y.MEDEIROS,I.C.P.LEITE,M.F.FURTADO,N.
FREITAS,P.HG.V. REIS,E.Gestação e puerpério no cárcere: estudo descritivo da atenção
à saúde- Revista de Saúde Pública v.38, n.1, p.67-82 jan./mar. 2014.
PRATES, L, SCHMALFUSS, J, LIPINSKI, J. "Amamentação: a influência familiar e o
papel dos profissionais de saúde" Revista de Enfermagem da UFSM [Online], Volume 4
Número 2 (27 agosto 2014)
PRATES L A, SCHMALFUSS J M, LIPINSKI J M,. Rede de apoio social de puérperas na
prática da amamentação. Esc. Anna Nery [Internet]. Junho de 2015 [citado em 16 de março
de
2021]; 19
(2):
310-315. Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452015000200310&lng=en. https://doi.org/10.5935/1414-8145.20150042 Escola Anna
Nery Revista de Enfermagem 19(2) Abr-Jun 2015
ROLLINS NC, BHANDARI N, HAJEEBHOY N, HORTON S, LUTTER CK, MARTINES
JC, ET Al. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? Lancet.
2016 Jan;387(10017):491-504.
ROMÃO.P, DURÃO.F, VALENTE, S. SALDANHA, J. Aleitamento materno o que
mudou em doze anos ;Nascer e Crescer – BirthandGrowth Medical Journal 2017; 26(3):
171-7.
SALES, L. Vínculos e rupturas: um debate sobre adoção e destituição de poder familiar
em faces da maternidade no cárcere. Monografia apresentada ao Curso de Ciências Sociais
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 2017.
SANTOS MV, ALVES VH, PEREIRA AV, RODRIGUES DP, MARCHIORI GRS,
GUERRA JVV, Mental health of incarcerated women in the state of Rio de Janeiro,
Texto Contexto Enferm, 2017;
SANTOS MV, ALVES VH, PEREIRA AV, RODRIGUES DP, MARCHIORI GRS,
GUERRA JVV; A saúde física de mulheres privadas de liberdade em uma penitenciária
do estado do Rio de Janeiro; Escola Anna Nery 21(2) 2017

179

SANTOS RMA, LINHARES FMP, MORAIS SCRV, GUEDES TG, GUIMARÃES ML.
Nursing Diagnoses of incarcerated mothers. Rev Esc Enferm USP.
2018;52:e03338.DOI:http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2017024503338
SANTOS MV, ALVES VH, PEREIRA AV, RODRIGUES DP, MARCHIORI GRS,
GUERRA JVV. Protecting factors of the mental health of incarcerated women: a
descriptive-exploratory stdy. Online Braz nurs, 2018
SCHELER, M. Da reviravolta dos valores. 2- ed. Petrópolis: Vozes; 2012. 182p.
SCHELER. M; A Situação do Homem no Cosmos- Edições Texto & Grafia. Ltda, 2008, p
111.
SILVA, J.M.O. LOPES, R.L.M. DINIZ, N.M.F.Fenomenologia – Revista Brasileira de
Enfermagem , Brasília 2008 mar-abr; 61(2): 254-7.
SIMAS, L. A jurisprudência brasileira acerca da maternidade na prisão-Revista Direito
GV, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 547-572, jul. 2015. ISSN 2317-6172. Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/58122>. Acesso em: 08
Julho. 2019.
___________, L., VERA M.B, MIRIAM V, Mulheres, maternidade e o sistema punitivo:
limites e possibilidades das audiências de custódia no estado do
Rio de Janeiro Revista Brasileira de Ciências Criminais. IBC Crim. Ano 26, v. 149, nov.
2018. P. 455-489
SOUZA, N.C.C .A pessoa e os valores, aspectos do pensamento de Max SchelerRevistaReflexão, v. 29, n. 85/86, p. 41-45, 2004.
U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, Fact Sheet #73: Break Time for Nursing
Mothers under the FLSA.Disponível em: http://www.ncsl.org/research/health/breastfeedingstate-laws.aspx#Fed.
VENTURA, M. SIMAS, L. LAROUZÉ, B. Maternidade atrás das grades: em busca da
cidadania e da saúde. Um estudo sobre a legislação brasileira- Cad. Saúde Pública, v. 31, n. 3,
p. 607-619, 2015.
VICTORA, C.G. BAHL, R. BARROS, A.J. FRANÇA, G.V. HORTON, S. KRASEVEC, J.
Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect-Lancet.
2016 Jan;387(10017):475-90.
WERNECK, V.R. Cultura e Valor- Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2003 p119.
WERNECK, V.R; Novos valores ou nova hierarquia de valores? Meta: Avaliação | Rio de
Janeiro, v. 2, n. 4, p. 73-86, jan./abr. 2010
XAVIER,A.K. ROSATO, C.M.Mulheres e Direitos: Saúde sexual e reprodutiva a partir
das Conferências da ONU- Revista Ártemis, 2016 - periodicos.ufpb.br

180

APÊNDICE

181

APÊNDICE

APÊNDICE A – CARTILHA PRODUTO TÉCNICO PRODUZIDA NA PANDEMIA DE
COVID

Link da Cartilha: https://pt.calameo.com/read/006371419a61ff684eb42

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

APÊNDICE B – DIVULGAÇÃO DA CARTILHA

195

CARTILHA SENDO ENVIADA PARA PRESÍDIOS FEMININOS DO BRASIL

196

APÊNDICE C – ARTIGO DESENVOLVIDO COMO RESULTADO DA CARTILHA –
UMA CARTILHA PROMOVENDO, PROTEGENDO E APOIANDO A
AMAMAMENTAÇÃO, NO ESPAÇO PRISIONAL, EM TEMPO DE COVID-19

3.1.1 Introdução

Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) comunicou que o
novo Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, era uma emergência de
saúde pública de importância internacional. Em 11 de março a OMS declarou que o COVID19 era uma pandemia global. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância
do Ministério da Saúde, de 06 de abril de 2020 era necessário tomar algumas medidas de
prevenção, como o distanciamento brasileiro, etiqueta respiratória e lavagem das mãos foram
adotadas para prevenir a disseminação deste vírus na população brasileira(1).
Com este vírus circulando mundialmente, foi necessário programar normas,
protocolos, resoluções sobre a prática de amamentar em tempos de Covid-19 baseado na
publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Center for Disease Control and
Prevention (CDC), os quais informaram que não havia comprovação que o leite humano
disseminasse o coronavírus. Portanto, as orientações para amamentar em tempo de pandemia
foi unânime nas publicações científicas (1,2 ).
Algumas recomendações são fundamentais para manter a amamentação em caso da
mulher estar infectada durante o período da lactação e deseje continuar amamentando , para
isto é essencial : lavar as mãos por 20 segundos, usar máscara ao amamentar, não falar
durante a amamentação, trocar a máscara se tiver sujidades. Porém, se a mulher desejar,
pode retirar o leite e armazenar, conforme orientação rigorosa para esta prática e se possível
é recomendado que ela tenha alguém lhe ajudando neste momento (2,3,4,5,6,7,8,9)
Assim, diante do momento da pandemia de COVID-19 o Ministério da Justiça e
Segurança Pública, pelo Departamento Nacional Penitenciário (DEPEN), implementaram
protocolos para adotar medidas que evitassem a transmissão do vírus no ambiente
carcerário(10). Além disso, o Conselho Nacional de Justiça fez a recomendação No 62 de 17
de março de 2020 sugerindo que para preservar a saúde das pessoas privadas de liberdade e
dos trabalhadores é necessário adoção de medidas preventivas à propagação do Covid -19
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nos espaços prisionais, a fim de garantir neste período a integridade das pessoas que
convivem neste ambiente(11).
Em 13 março de 2020 a visitação nas unidades prisionais, do Estado do Rio de
Janeiro, pelo Decreto Nº 46.970 foram suspensas, portanto todas as pesquisas de campo
foram incluídas neste decreto. Nesse período iria iniciar a coleta de dados da tese intitulada
“Mulheres Lactantes e a compreensão axiológica do aleitamento materno no espaço
prisional”. Houve então, por parte da equipe de pesquisa a preocupação de contribuir na
promoção a amamentação no sistema prisional, mesmo em tempo de pandemia.
Pensar a amamentação no espaço prisional é desafiador pela sua complexidade
devido às especificidades da população carcerária, além de ser um ambiente muito
vulnerável e com pouco apoio à amamentação

(12)

. Isto porque diversos fatores como o

ambiente insalubre, a separação dos familiares, o abandono pelos familiares e as condições
educacionais, dificultam o ato de amamentar (13).
Assim, foi produzida uma Cartilha ferramenta para promover a amamentação no
cárcere e validada pelas seguintes instituições: Grupo de Pesquisa –Maternidade Saúde da
Mulher e da Criança da Universidade Federal Fluminense, pelo Departamento Penitenciário
Nacional (DEPEN), pelo Banco do Leite do Hospital Universitário Antônio Pedro, pela
EBSERH- Hospitais Universitários Federais.
A cartilha foi elaborada baseados Center for Disease Control and Prevenon (CDC),
nas Normas Técnicas do Ministério da Saúde, do Estado do Rio de Janeiro, das Comissões
Nacionais Especializadas da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras
do Rio de Janeiro, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, da
Sociedade Brasileira de Pediatria, da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano da
Fiocruz e da Organização Mundial da Saúde.
Desta forma, foi editada a Cartilha intitulada “Amamentação no Cárcere em Tempos
de COVID-19” (ISBN:978-65-87875-00-2) com foco na promoção da amamentação nos
espaços de 17 instituições penais Brasileiras que atuam com mulheres privadas de liberdade
em fase de lactação, no período da pandemia de Covid-19.
Assim, analisar o uso da Cartilha como ferramenta de promoção a amamentação
pelos gestores e profissionais de saúde que atuam com gestantes e lactantes privadas de
liberdade e ou em domicílio, tornou-se o objetivo deste estudo.
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3.1.2 Método
Trata-se de pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualitativa, realizada no
período de março de 2020 a dezembro de 2020. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio
do parecer Nº 3.019.397 e pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro
(SEAP-RJ), pelo processo Nº SEI-21/008/002839/2019
O cenário desta pesquisa foi às instituições brasileiras que trabalham com gestantes e
lactantes privadas de liberdade e ou em domicílio. Como critérios de inclusão foram
considerados: Instituições que trabalhem diretamente com gestantes e lactantes que cumprem
pena no regime fechado, instituições que trabalhem com gestantes e lactantes que cumprem
pena em domicilio, centro de referências estaduais materno-infantil do sistema penal e as
instituições denominadas, audiências de custódias. 4. Como critérios de exclusão:
instituições femininas que possuem gestantes e lactantes, porém, não têm unidade materno
infantil e instituições femininas, receptoras de gestantes e lactantes, por isso aguardam a
transferência para unidade materno infantil.
Para iniciar as buscas das instituições, primeiramente, foi necessário

procurar nos

sites das Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária, os estabelecimentos que
desenvolviam atividades com gestantes e lactantes privadas de liberdade e ou em domicílio.
Após, esta primeira etapa, foi feito contato com as unidades via e-mail, descrevendo
o objetivo do projeto, no qual era :explicado que a Cartilha havia sido elaborada por
pesquisadores e continham informações científicas sobre a importância de continuar a
amamentação na pandemia dentro do sistema penal. Neste mesmo e- mail, era solicitado o
endereço da instituição para que pudéssemos enviar a Cartilha impressa, intitulada:
“Amamentação no Cárcere em Tempos de Covid-19, foi anexada à cartilha no modelo
online, para que as instituições tivesse o primeiro contato com o referido material.

4 Audiência de Custódia – Segundo o Conselho Nacional de Justiça de 2016, todo preso em flagrante deve ser levado à
(14)
presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas, para que seja avaliado a legalidade e necessidade de manutenção da prisão
.
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As respostas recebidas, pelas instituições, sempre foram incentivadoras e estas se
colocavam à disposição para desenvolver as atividades com as cartilhas.
As cartilhas foram disponibilizadas para os estabelecimentos via correio e em seguida
era confirmado o recebimento das mesmas. Foi aguardado um prazo de 60 dias, e após este
período, realizamos um novo contato via e -mail, onde era apresentando o Termo de
Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE), que pedia autorização para que a instituição
respondesse uma entrevista online.
O instrumento utilizado para pesquisa foi uma entrevista semiestruturada que possuía
perguntas abertas e fechadas que ajudaram os pesquisadores analisar a Cartilha como
ferramenta de promoção da amamentação no sistema penal brasileiro. As perguntas
norteadoras que fizeram parte da entrevista semiestruturada foram: A Cartilha: Amamentação
no Cárcere em tempo de Covid-19 como ferramenta favoreceu a promoção da amamentação
no cárcere? Fale sobre a utilização da Cartilha no seu espaço de trabalho junto às mulheres
lactantes? Qual ou Quais o(s) benefício(s) que a Cartilha levou para sua instituição?
Das unidades que receberam a cartilha, 13 profissionais, vinculadas ao sistema
penitenciário brasileiro, participaram da pesquisa. Para garantia do sigilo e do anonimato dos
participantes da pesquisa, as respectivas respostas foram identificadas por códigos
alfanuméricos (E1, E2....E12). Na análise dos resultados, optou-se pela análise de conteúdo na
modalidade temática de Bardin. Inicialmente realizou a transcrição das entrevistas, em
seguida a leitura sucessiva, objetivando a operacionalização de critérios, De acordo com
Bardin, a análise de conteúdo possui três fases fundamentais: pré-análise, exploração do
material e inferência e a interpretação dos resultados. Todas as etapas foram realizadas com
exaustividade, homogeneidade e exclusividade.
Assim, os pesquisadores definiram como núcleo temático amamentação em tempo
de COVID-19 no sistema prisional, emergindo duas categorias: (1) A Cartilha
(Amamentação no Cárcere em tempo de Covid-19) como ferramenta de promoção a
amamentação em tempos de covid-19 no espaço prisional. e (2) A continuidade da
amamentação no espaço prisional em tempos de Covid-19.
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3.1.3 Resultados

Ao analisar os resultados foi observado que os perfis dos estabelecimentos que
responderam as entrevistas, seis (06) instituições eram exclusivas para gestantes e lactantes
em regime fechado. Quatro (04) instituições eram “mistas” em regime fechado, isto é,
instituição mista, não é uma instituição exclusiva para o período gravídico puerperal, assim,
é reservado em um presidio um espaço especifico para as gestantes e lactantes privadas de
liberdade. Duas (02) instituições eram centro de referência estadual materno-infantil. e uma
(01) instituição era Audiência de Custódia.
Em relação aos profissionais das instituições que responderam a entrevista, quatro
(04) eram diretores (gestores) de unidades prisionais e nove (09) eram profissionais de
saúde. De acordo com todos os participantes da pesquisa, a cartilha foi um material que
possui linguagem acessível e contém informações claras e objetivas sobre a importância de
amamentar no tempo de pandemia no sistema prisional. Todos os treze (13) participantes
sugeriram que fossem elaborados materiais educativos no mesmo modelo da cartilha, para a
promoção da saúde das gestantes e lactantes privadas de liberdade, com os seguintes temas:
infecções sexualmente transmissíveis, câncer de mama e saúde mental.

3.1.3.1 A Cartilha (Amamentação no Cárcere em tempo de Covid-19) como ferramenta de
promoção a amamentação em tempos de covid-19 no espaço prisional.

Os benefícios da amamentação são cientificamente, comprovados e podem prevenir
“823.000 mortes a cada ano em crianças menores de 5 anos e 20.000 mortes por câncer de
mama” (15). Desta maneira, é de extrema importância que

ocorram ações de promoção,

apoio e proteção para as mulheres que amamentam, sendo necessário que estas mulheres
possuam conhecimentos sobre a importância de amamentar, o que acontecerá com construção
de ações de promoção elaboradas construídas e ofertadas por toda sociedade. (16)
O Ministério da Saúde embasado no documento FAQ (Frequently Asked Questions Breastfeeding and COVID-19 for health care workers) da Organização Mundial da Saúde
(OMS) orienta que mesmo as mães confirmadas e ou suspeitas de COVID-19 sejam
recomendadas que sejam incentivadas a amamentação, pois, até o momento, a transmissão do
vírus SARS-CoV-2 pelo leite materno não foi detectada. (17). E caso a mulher deseje, o leite
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materno, pode ser ordenhado e posteriormente oferecido à criança, sempre com apoio de outra
pessoa, que podem ser familiares e profissionais de saúde (4).
Segundo a autora Guimaraes et.al, 2018, as atividades de incentivos ao aleitamento
materno devem ocorrer dentro do sistema prisional por ações de promoção desenvolvidas por
profissionais que possuam informações atualizadas para que possam ajudar nas decisões e no
impacto positivo da amamentação no cárcere.

(18)

Pois, quando estes profissionais são

qualificados, é possível promover e apoiar melhor a amamentação, transformando a realidade
e diminuindo as desigualdades. (15)
Desta forma, a Cartilha serviu para os profissionais como um instrumento que
qualifica os profissionais e promove o conhecimento sobre o tema, fato este observado nas
respostas a seguir:
“A cartilha esclareceu a respeito do assunto, amamentação e Covid-19 nesse tempo
dificil” E1
“Trouxe novos conhecimentos para gestores, profissionais e para as mulheres
privadas de liberdade” E2
“Retirou as dúvidas em relação à amamentação e Covid. A cartilha está bem
elaborada, e orienta bem sobre o assunto” E6
“A cartilha ajudou a tirar dúvidas de informações cruzadas no atual momento da
pandemia, isso faz toda a diferença” E8
“Trouxe informações precisas sobre a importância da manutenção da amamentação,
mesmo durante a pandemia de Covid – 19, nos deu mais segurança” E10

O suporte de uma equipe multidisciplinar é uma maneira de ofertar conhecimento para
a mulher que amamenta, garantido que esta mulher se sinta segura na hora de tomar decisões
acertivas (18) Logo, é importante destacar que com aumento das habilidades dos profissionais
ocorre uma melhoria do atendimento e consequentemente, um melhor resultado referente a
amamentação. (19,20)
Nesta perspectiva, a Cartilha passa a ser uma ferramenta importante de consulta para
gestores-diretores

e profissionais de saúde, servindo como um manual com orientações

especificas de como deve ocorrer a amamentação no cárcere em tempo de covid-19,
conforme as respostas abaixo:
“Para os profissionais, trouxe novas instruções sobre aleitamento, o que nos ajudou
muito em nossa prática.” E5
“Trouxe conhecimento de boas práticas e reforçou a necessidade de cuidados
especiais durante a pandemia, além de ser um material de consulta.” E3
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“Norteou o trabalho do profissional de saúde, ensinando a interromper o contágio da
doença de individuo para individuo, um instrumento de consulta para as mulheres e
para os profissionais” E7

Refletir sobre a promoção do aleitamento maternos em tempos de COVID-19 no
cárcere, é algo complexo, pois a mulher no período da lactação já sofre diversas alterações
físicas, psíquicas, hormonais, e dentro do sistema penal estas alterações podem se transformar
em doença. Sendo assim, o sistema penal promove um risco que prejudica o vínculo mãe e
filho, isto ocorre devido ao ambiente, a falta de ações de apoio e promoção em saúde ofertada
para este público (21).
Neste sentido, diante das dificuldades de amamentar dentro do cárcere, é essencial que
os profissionais apoiem as mulheres que amamentam e esclareçam suas dúvidas, posto que
quanto mais informações forem oferecidas, mais a mulher estará preparada para amamentar
no ambiente carcerário. (18)
Destarte, a cartilha é um instrumento que fortalece a promoção da amamentação no
cárcere em tempo de Covid-19 e estimula que a mulher amamentar na pandemia, e isto pode
ser observado nas respostas quando os gestores e os profissionais avaliam o sentimento das
mulheres ao terem acesso à cartilha:
“Além de sentirem-se valorizadas e cuidadas, as mulheres tiveram oportunidade de
aprendizado e conhecimento, isso foi muito bom aqui.” E3
“As mulheres ficaram felizes e emocionadas, a cartilha contribuiu para todas.” E5
“Todas demonstram muito interesse pelo assunto, isso ajudou no nosso trabalho
aqui.” E10
“Além do conhecimento, reforçou para as mulheres a importância de amamentar no
cárcere, e também nos ajudou a entender melhor a amamentação nesse período de
covid.” E8

Quanto à segurança de amamentar em tempo de pandemia, o Ministério da Saúde
baseado nas orientações da Organização Mundial de Saúde e do Center for Disease Control
and Prevenon, afirma que, até o momento deve ser mantida a amamentação, devido a
proteção que o leite materno possui em relação a outras doenças, tornando assim, necessário
que os profissionais sejam qualificados para transmitir informações para as gestantes e
lactantes , para que elas possam ter o poder de decisão de querer ou não amamentar neste
período, e se assim desejar ,sendo
disseminar o vírus para seu bebê.

imprescindível tomar medidas de controle para não

(22)

.
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3.1.3.2 A continuidade da amamentação no espaço prisional em tempos de Covid-19

A UNICEF, sugere que diante da pandemia de Coronavírus, seja utilizada as Normas
Internacionais de Direitos Humanos sobre Justiça Juvenil e que seja utilizada medidas
alternativas ou de liberdade, em casos da impossibilidade destas, deve-se oferecer medidas
adequadas ao atendimento desta população, principalmente para as mães que estão
amamentando. (23)
A Recomendação do Conselho Nacional de Justiça No 62, de 17 de março de 2020, no
período de pandemia de Coronavírus, sugere que para população mais vulnerável, como no
caso das gestantes e lactantes, seja reavaliado as prisões provisórias, nos termos do art. 316,
do Código de Processo Penal.
Desta forma, o Brasil segue as normativas de COVID-19, propostas pelas instituições
internacionais e nacionais. Assim, muitas gestantes e lactantes no Brasil estão cumprindo
pena em domicílio, porém ainda existem gestantes e lactantes

estão cumprindo pena em

regime fechado.
Então, no cárcere o desafio de continuar a amamentação deverá seguir as
recomendações do Ministério da Saúde, com informações atualizadas, e com medidas que
previnam a disseminação deste vírus no ambiente onde possua grávidas e lactantes privadas
de liberdade. (02)
Desta maneira, a cartilha foi elaborada para levar instruções relevantes sobre
amamentar na pandemia e ser um instrumento que promova a continuidade da amamentação
no cárcere em pandemia, e segundo a fala dos gestores e profissionais de saúde, a cartilha
atingiu esta meta:
“A cartilha oferece segurança para as mulheres que amamentam e para as que irão
amamentar isso faz diferença, no dia a dia.” E2
“Esclarecedora e desmistificou a ideia de não poder amamentar para as gestantes e
lactantes privadas de liberdade, estávamos com medo de amamentar neste espaço,
isso agora mudou” E4
“Uma ação de educação em saúde de linguagem fácil, dinâmica, com
esclarecimentos para equipe de como lidar adequadamente com as lactantes e bebês
durante a pandemia de Covid – 19, fez toda a diferença, amplia e da continuidade
para amamentação até seis meses” E12
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Para aumentar e estimular a continuidade da amamentação, algumas intervenções são
necessárias, entre elas está o aconselhamento individual ou coletivo que

dão suporte às

mulheres e aumentam a prática de amamentar, visto que a promoção em saúde retira barreiras
culturais e sociais que prejudicam a amamentação (16).
Deste modo, para promover dentro das unidades prisionais femininas um espaço da
promoção ao aleitamento materno em tempo de Covid-19 com as gestantes e lactantes
privadas de liberdade e retirando barreira sobre o referido tema, estratégias foram criadas
pelos gestores e profissionais de saúde para enfrentar a pandemia e disseminar o
conhecimento para estas mulheres com o objetivo de estimular a continuidade da prática de
amamentar, estas estratégias são relatadas a seguir:
“Realizamos uma roda de conversa, distribui o material para as mulheres e foi
retirado as dúvidas existentes, queremos que elas continuem a amamentar, caso ela
queira. Damos apoio.” E1
“Foi distribuído o material direto para as mulheres privadas de liberdade e depois foi
lido o material junto com as mulheres e com os profissionais de saúde, para retirar as
dúvidas, isso facilitou para implementar a discussão do tempo de amamentação, 6
meses até 2 anos completando com comida, isso faz diferença, segurança para o
crescimento do bebê” E2
“Fizemos a entrega para as mulheres inicialmente e, conforme chegaram outras,
receberam separadamente. Foram muito receptivas ao material. Distribuímos para
gestantes e lactantes, .... nos ajudou a dar sentido da necessidade da continuidade da
amamentação, faz bem para ela e o bebe” E3
“Foi entregue para todas as mulheres gestantes e lactantes privadas e para todos os
profissionais de saúde, isso fez diferença, pois tivemos muito que discutir e tirar
dúvidas, isso melhorou o processo da amamentação.” E7
“...A cartilha foi deixada no setor de enfermagem para que nas orientações diárias
junto as detentas e as novas detentas grávidas ou lactantes tenham acesso às
informações, isso ajudou muito. " E11

Observa-se então, que a adesão à prática de amamentar no cárcere necessita de ações
educacionais permanentes e estratégias de promoção e apoio

que possibilite a mulher a

resolver suas dificuldades, melhorar suas habilidades e conhecer a importância de continuar a
amamentação. Só assim, esta mulher tomará decisões conscientes referentes aos cuidados de
sua saúde e de seu bebê compreendendo desta forma, que neste momento a mulher é a
protagonista neste processo. (18)
Dado a importância da estratégia de promoção a amamentação dentro do cárcere em
tempo de pandemia, foi observado pelas respostas dos participantes que a cartilha foi
distribuída e discutida com outras gestantes e lactantes que frequentavam os presídios
brasileiros (visitas). Além desta proposta, os participantes da pesquisa, também distribuíram a
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cartilha online, para promover novos conhecimentos a outros profissionais de saúde que não
atuavam diretamente com as gestantes e lactantes privadas de liberdade, segue os relatos dos
participantes para novas propostas da Cartilha:
“Tivemos necessidade de compartilhar em PDF para todos os profissionais de saúde
que atuam no sistema penal, isto fortalece o cuidado” E4
“Foram distribuídos não somente para gestantes e lactantes, mas também para as
esposas dos detentos grávidas e ou que amamentem, podemos ampliar a rede” E8

Neste contexto, durante a pandemia de COVID-19, toda gestante e lactante necessitam
de um atendimento de qualidade às suas necessidades de forma integral e humanizada (24), mas
para isto é necessário que os profissionais tenham informações e treinamentos atualizados,
para que possam tomar atitudes baseados em evidencias científicas (25).

3.1.4 Discussão

Todos os movimentos de promoção, apoio e proteção ao aleitamento materno são
promovidos para evitar o desmame precoce, que traz diversas e graves consequências para as
crianças, principalmente em países subdesenvolvidos onde ocorrem quadros diarreicos,
desnutrições severas e uma grande quantidade de infecções, causando um aumento dos
óbitos infantis (26).
É importante lembrar que amamentar também traz benefícios para a para mãe, para
criança e para sociedade. Além, de elevar o vínculo afetivo entre mãe e filho, aumenta o
afeto e confiança entre ambos, melhora a qualidade de vida da família, porque criança que
amamenta no seio adoece menos, trazendo maior estabilidade emocional para todos. (26)
Nesta visão, a amamentação deve ser estimulada para que aconteça dentro do sistema
penal com ações de promoção priorizando principalmente os benefícios para a mulher e para
criança, de forma a dá segurança para aqueles que estão envolvidos neste processo, visando a
permanência da amamentação nestas instituições

(27)

. Apesar de o aleitamento materno ser

considerado natural e fisiológico, se faz necessário ensinar, aprender, apoiar e incentivar
continuamente. (28)
Neste panorama, compreende-se que deverá

desenvolver ações em saúde que

garantam a lactante uma autoconfiança no ato de amamentar dentro do cárcere (21). Entretanto,
para trabalhar nas prisões como um educador em saúde, é fundamental quebrar vários
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paradigmas, para que as decisões das mulheres sobre a amamentação sejam responsáveis, e
para isto os profissionais precisam promover conhecimentos sobre a amamentação, pois, por
meio de informações as pessoas se transformam, mudam suas práticas, sua maneira de pensar
e de agir. (29)
Ratifica-se que no momento de pandemia, o Ministério da Saúde em seu Boletim
Epidemiológico 7 de 06 de abril de 2020 recomendou manter a população informada e
atualizada, combatendo a desinformação, além disto o Ministério da Saúde orientou a
implantar medidas de controle o mais precocemente possível, para evitar a disseminação do
vírus (02 )
Sendo assim, a Cartilha "Amamentação no cárcere em tempo de Covid-19”,
demonstrou em sua primeira categoria que atuou como um instrumento de promoção da
amamentação utilizado uma metodologia que deu conta de atender as demandas da população
alvo, levando novos conhecimentos e esclarecendo dúvidas.
Em sua segunda categoria, a Cartilha demonstrou
amamentação neste período de

a importância de continuar a

pandemia, de maneira segura dentro do ambiente prisional,

ademais, a Cartilha também foi um instrumento que conseguiu gerar uma nova perspectiva de
transcender o tema para além das prisões e isto foi demonstrado nesta categoria.
Para além, da continuidade da amamentação na pandemia nas instituições que
trabalhem com gestantes e lactantes privadas de liberdade, a Cartilha ultrapassou seu objetivo,
quando é proposto enviar a Cartilha para todos os profissionais que trabalham no sistema
prisional, para ampliar e divulgar os conhecimentos sobre o tema. Assim, como foi
apresentado outro avanço do trabalho da Cartilha quando os profissionais de saúde se
propõem a discutir com as visitantes das prisões (gestantes e Lactantes) a importância de
amamentar em tempo de COVID-19.
Observa-se então, que para amamentar no sistema carcerário as ações de promoção em
aleitamento são fundamentais para a continuidade desta prática. (30)

3.1.5 Conclusões
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A Cartilha foi primordial para a promoção a amamentação junto aos gestores e
profissionais de saúde do sistema prisional, pois foi um instrumento de estratégia de
enfrentamento aos desafios do Covid-19, promovendo orientações seguras dos cuidados
adequados para a continuidade da amamentação dentro do sistema prisional em tempo de
pandemia, demonstrando de forma ilustrativa e conceitual que o leite materno é a
alimentação mais seguro para criança, mesmo no período vivenciado mundialmente.
Considera-se que a cartilha promoveu dentro do cárcere em tempo de pandemia
informações importantes, com um material de fácil compreensão para todos os públicos do
sistema prisional brasileiro.
Dessa maneira, Cartilha cumpriu com as recomendações do Ministério da Saúde
trabalhando e divulgando informações atualizadas para diminuir a disseminação do vírus
dentro do sistema penal brasileiro.
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
A Senhora foi selecionada e está sendo convidada para participar da pesquisa “Mulheres Lactantes e a
compreensão axiológica do aleitamento materno no espaço prisional” que tem como objetivo: Compreender, a
partir da dimensão axiológica de Max Scheler, a percepção valorativa das nutrizes acerca da amamentação,
quando custodiadas pelo Sistema Penal do Rio de Janeiro.
A pesquisa terá duração de 04 anos, com o término previsto para o mês de dezembro de 2021. Suas
respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu
nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade
será assegurada uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados
apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer
pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua
relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu seus dados, como também na que trabalha.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de
questionário, que será guardada por (05) cinco anos e incinerada após esse período.
A senhora não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá riscos de
qualquer natureza relacionada a sua participação. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o
conhecimento científico para área de enfermagem na saúde da mulher no sistema penitenciário.
A senhora receberá uma cópia deste termo onde consta responsável, o contato do Comitê de Ética,
podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já
agradecemos!
Rio de Janeiro___, de ________________ 20_______

Declaro estar ciente do teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar
deste estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou
constrangimento.

Sujeito da Pesquisa: _____________________________________________

Doutoranda: Márcia Vieira dos Santos
E-mail: enfa.marcia@oi.com.br

Orientador: Valdecyr Herdy Alves
E-mail: herdyalves@yahoo.com.br
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE COLETAS DE DADOS

ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA
FALE SOBRE SUA VIVENCIA ENQUANTO MULHER QUE
AMAMENTA NO ESPAÇO PRISIONAL

ROTEIRO CONDUTOR

1-Fale-me mais sobre amamentação no presidio;
2- O que você sabe sobre amamentar dentro do presídio?
3- Conte-me mais da sua sensação na hora de amamentar seu bebê;
4-Fale a respeito de sua família e amamentar.
5-Como é a UMI e a amamentação para você?

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS

01) Iniciais do nome:
02) Idade:
03) Naturalidade:

04) Nacionalidade:
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05) Raça/Etnia( ) branca ( ) negra ( ) parda ( ) amarela ( ) indígena ( )
outras:_________________________________

06) Estado civil: ( ) casada ( ) solteira ( ) divorciada ( ) união estável

07) Nº de filhos vivos : ________

08) Escolaridade:

09) Exercia alguma atividade remunerada antes da reclusão? ( )sim ( ) não
Caso afirmativo, qual?_____________________________________

10) Renda Familiar:
( )Abaixo do salário mínimo ( ) 1 Salário mínimo ( ) 2 Salários mínimos
( ) 3 Salários mínimos ( ) Acima de 3 Salários mínimos
Quem contribuía com esta renda familiar? ___________________

11) Antes da reclusão, morava com quem?

12) Recebe visita? Se sim de quem?
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13) Recebe auxílio Reclusão? ( ) Sim ( ) Não

14) Há quanto tempo está presa?___________________________

15) Motivo da prisão: ___________________________

16) Já foi a julgamento?( ) Sim ( ) Não
* tempo de condenação? _________________

17) Nº de Gestações:____

18) Fez Pré-natal?_____

Para: ___

Aborto: _____

Número de Consulta:_______

19) Onde você realizou o pré-natal?

20) Recebeu orientação sobre amamentação?

De quem?

Qual foi a orientação que lhe deram?

21) Já amamentou antes? ( ) sim ( ) Não
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Por quanto tempo?_

22)Gostaria de falar mais alguma coisa?
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ANEXOS

ANEXO A – DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO DO SEAP-RJ
CARTA DE ANUÊNCIA PARA SER ANEXADA AO CEP DA UFF
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AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DA VARA EXECUÇÃO PENAL
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EMAIL DO CENTRO DE ESTUDOS DA ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA
PARA INICIAR PESQUISA NA UMI, EM 15 DE MARÇO DE 2020
Observação: Proibição de gravadores, máquinas fotográficas e filmadoras.
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EMAIL DA EMAIL DA ESCOLA DA GESTÃO PENITENCIÁRIA SUSPENDENDO
AS PESQUISAS
NAS UNIDADES PRISIONAIS DA SEAP-RJ, EM 14 DE ABRIL DE 2020
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AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA DA SEAP-RJ
ENVIADA PARA UMI
VIA SEI, AUTORIZANDO A PESQUISA NA UNIDADE PRISIONAL, EM 05/11/20
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ANEXO B - APROVAÇÃO DO CEP-HUAP-UFF

Z
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