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RESUMO
Objetivo: analisar a qualidade de vida e identificar doenças autorreferidas em mulheres de apenados. Método: tratase de um estudo quantitativo, descritivo, transversal, com 349 mulheres de apenados em três penitenciárias.
Coletaram-se os dados por meio de dois instrumentos. Analisaram-se as informações por meio da estatística descritiva e
regressão linear múltipla. Resultados: consideraram-se inadequados os fatores relativos à qualidade de vida, sendo
eles físico (42,1%), psicológico (21,2%), relações sociais (49%), meio ambiente (59%) e geral (53,3%). Constatou-se que a
qualidade de vida inadequada se manteve associada a outras doenças (34,7%; p<0,054). Conclusão: torna-se necessário
investir em ações estratégicas de promoção da saúde nesta população, pois ela é considerada vulnerável, com
predisposição a doenças devido a comportamentos de risco e à qualidade de vida inadequada. Descritores: Saúde da
Mulher; Qualidade de Vida; Doença; Populações Vulneráveis; Cuidados de Enfermagem; Fatores de Risco.
ABSTRACT
Objective: to analyze the quality of life and identify self-reported diseases in women inmates. Method: this is a
quantitative, descriptive, cross-sectional study with 349 women inmates in three prisons. Data was collected by two
instruments. Information was analyzed using descriptive statistics and multiple linear regressions. Results: the factors
related to quality of life were inadequate, being physical (42.1%), psychological (21.2%), social relations (49%),
environment (59%) and general (53, 3%). Inadequate quality of life was found to be associated with other diseases
(34.7%; p <0.054). Conclusion: it is necessary to invest in strategic health promotion actions in this population, as it is
considered vulnerable, with a predisposition to disease due to risky behaviors and inadequate quality of life.
Descriptors: Women's Health; Quality of life; Disease; Vulnerable Populations; Nursing Care; Risk Factors.
RESUMEN
Objetivo: analizar la calidad de vida e identificar enfermedades autoinformadas en mujeres de encarcelados. Método:
este es un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, con 349 mujeres de encarcelados en tres cárceles. Los datos
fueron recolectados por dos instrumentos. Las informaciones se analizaron mediante estadística descriptiva y regresión
lineal múltiple. Resultados: los factores relacionados con la calidad de vida fueron inadecuados, siendo físicos (42.1%),
psicológicos (21.2%), relaciones sociales (49%), ambiente (59%) y generales (53, 3%). Se comprobó que la calidad de vida
inadecuada estaba asociada con otras enfermedades (34.7%; p <0.054). Conclusión: es necesario invertir en acciones
estratégicas de promoción de la salud en esta población, ya que se considera vulnerable, con una predisposición a la
enfermedad debido a conductas de riesgo y calidad de vida inadecuada. Descriptores: Salud de la Mujer; Calidad de
Vida; Enfermedad; Poblaciones Vulnerables; Cuidados de Enfermería; Factores de Riesgo.
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que o ambiente prisional oferece riscos
físicos e psicológicos para a família do
encarcerado. Devem-se considerar as condições de
vulnerabilidade, tanto do encarcerado como dos
seus familiares e, em específico, em relação à
parceira do apenado, no planejamento das ações
de cuidado à saúde.1 Entende-se, deste modo, que
estas mulheres compõem uma população que
necessita ser priorizada frente às ações de
prevenção à saúde relacionadas aos fatores de
risco e estilo de vida que as tornam mais
susceptíveis em relação à qualidade de vida (QV)
inadequada. Fazem-se necessárias, também, ações
com prioridade frente às doenças crônicas e outras
patologias transmissíveis, que são caracterizadas
por um conjunto de sintomas físicos e psicológicos
e associadas a altos índices de comorbidades
médicas, incapacitação e mortalidade prematura,2
pois as condições de vida e as doenças afetam a
saúde, o que influencia fortemente a QV.
Aponta-se que as mulheres de apenados
vivenciam fragilidades acentuadas em relação à
situação do parceiro. Compreende-se que o
encarceramento desencadeia alterações em todo o
contexto social e de vida familiar e é a mulher
quem assume, na maioria das vezes, a sustentação
econômica da família, as funções domésticas e o
cuidado com os filhos, além do acompanhamento
de todo o processo penal de seu companheiro.1-3
Acrescenta-se, ainda, a estas responsabilidades,
todo o preconceito da sociedade, muitas vezes,
permeado pelo complexo de rejeição e o anseio de
inferioridade, que interferem na convivência
social, a qual pode ter influência no estilo de vida,
com a exposição a fatores de risco como o
tabagismo, alcoolismo e sedentarismo, que, por
sua vez, levam à predisposição às doenças2,3 e,
consequentemente, contribuem para a QV
inadequada.
Observa-se, com o aumento significativo do
número de encarcerados no Brasil,4 o crescimento
acentuado da quantidade de mulheres fazendo
visitas aos seus parceiros em ambiente prisional,
assim, as preocupações estão se voltando,
principalmente, para a QV das mesmas, mediante
o contexto em que estão inseridas. Somam-se
muitos conceitos sobre QV, podendo ser definida
como um construto multidimensional que abrange
os desempenhos físico, psicológico, ambiental e
social, de modo que a serventia global do homem
é de extrema importância, tanto para a prevenção
como para a intervenção na saúde dos indivíduos.5
Considera-se, deste modo, a QV como uma
avaliação
subjetiva
dos
indivíduos
nos
componentes físicos, psicológicos, culturais,
sociais e espirituais, muito mais amplos que
apenas a avaliação de uma situação de saúdedoença.6
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Pontua-se que a esfera objetiva de percepção
de QV lida com a garantia e satisfação das
necessidades mais elementares da vida humana:
alimentação; acesso à água potável; habitação;
trabalho; saúde e lazer. Nota-se, em relação a
essas necessidades, quando observadas em
mulheres parceiras de apenados, uma deficiência
oriunda das condições socioeconômicas e as
mudanças no estilo de vida decorrentes da prisão
do parceiro. Define-se que a esfera subjetiva de
compreensão de QV diz respeito ao estilo de vida
do sujeito, que se caracteriza como os hábitos
aprendidos e adotados durante toda a vida
relacionados com a realidade familiar, ambiental e
social,5-6 o que também causa deficiências na QV
das mulheres de apenados, pois elas passam a
frequentar um ambiente diferente do contexto
familiar e evitam ambientes de socialização por
insegurança, medo e desprezo.2
Deve-se compreender a QV, assim, como uma
apreciação de caráter multidimensional e
abrangente, requerendo-se a consideração da
complexidade dos domínios do processo saúdedoença, dos relacionamentos sociais, das crenças
individuais e das relações desses domínios com as
características ambientais. Citam-se, no que
concerne aos indicadores objetivos de QV, as
condições de saúde e doença, os aspectos do
ambiente físico, o trabalho, o lazer, entre outros.6
Ressalta-se que os indicadores subjetivos
envolvem os sentimentos como felicidade,
satisfação com a vida e bem-estar, ou seja,
ponderam o sentido que os indivíduos atribuem às
suas experiências.5-6 Avalia-se que as pesquisas na
área da saúde relacionadas à QV permitem obter
informações que podem ser essenciais aos
profissionais enfermeiros e à equipe de saúde na
consignação de relações mais efetivas com os
usuários e suas famílias, propiciando a busca da
avaliação e integralidade da assistência na
atenção primária de saúde.5
Entende-se, na maioria das vezes, que os
serviços de saúde não conseguem estimular ou
facilitar a participação efetiva destas mulheres na
prevenção e promoção da saúde. Reforça-se,
assim, que a equipe de saúde deve estar
preparada e organizada para estimular as
mulheres de apenados a falar sobre os seus
sentimentos e emoções.5 Infere-se que essas
mulheres apresentam limitações no seu cotidiano
e vivenciam inúmeros danos e mudanças
biopsicossociais que podem interferir na sua QV.
Pondera-se, portanto, sobre a percepção que as
mulheres de apenados têm em relação à qualidade
de suas vidas, bem como a existência de doenças e
a interferência delas em relação à QV.

OBJETIVO
● Analisar a qualidade de vida e identificar
doenças autorreferidas em mulheres de apenados.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo,
transversal. Realizou-se o estudo com 349
mulheres de apenados, em três penitenciárias do
Estado do Paraná, no período de janeiro a julho de
2016.
Selecionaram-se, por amostra conveniência, as
três maiores penitenciárias do Paraná com sistema
penal de regime fechado com presos do sexo
masculino, sendo a primeira penitenciária
pertencente à 1ª Regional, localizada no município
de Piraquara. Localiza-se o município de Piraquara
na região sul do Estado. Encontra-se a segunda
penitenciária na região norte do Estado, fazendo
parte da 4ª Regional, no município de Londrina.
Situa-se a terceira penitenciária na região
sudoeste do Estado, que integra a 7ª Regional,
pertencendo ao município de Francisco Beltrão.4-7
Registra-se, de acordo com relatos de agentes
penitenciários e da secretaria do Departamento de
Segurança
Pública
do
Paraná,
que
aproximadamente 80% dos apenados recebem
visitas de suas parceiras e estão abertos a visitas
íntimas mediante escalas mensais devido à grande
demanda de visitas.4 Sabe-se que a penitenciária
do
município
de
Piraquara
recebe,
aproximadamente,
900
mulheres,
já
a
penitenciária de Francisco Beltrão recebe cerca de
600 e a penitenciária de Londrina (PR),
aproximadamente, 700 mulheres (n=2.200).
Calculou-se, diante do número amostral, a
estatística
por
estratificação
proporcional,
totalizando uma amostra de 366 mulheres para a
pesquisa, considerando um nível de confiança de
95%, um erro máximo desejado de 5%, uma
proporção na população de 50% e um acréscimo de
10% para eventuais perdas,8 distribuídas pelas três
penitenciárias. Informa-se, deste modo, que
participaram da pesquisa 136 mulheres de
Piraquara, 74 mulheres do município de Francisco
Beltrão e 139 mulheres de Londrina. Revisaram-se
individualmente os 366 questionários. Excluíramse nove por conterem apenas a ficha de
identificação preenchida e oito por apresentarem
mais de 20,0% das questões não preenchidas no
instrumento ECOS, totalizando 349 questionários
válidos (95% da amostra calculada).
Incluíram-se, neste estudo, mulheres parceiras
de apenados com idade acima de 18 anos, que
faziam visitas íntimas aos seus parceiros há mais
de seis meses e que aceitaram participar da
pesquisa. Excluíram-se mulheres com outros graus
de parentesco com os apenados (mães, filhas e
outras), bem como aquelas que, no momento da
entrevista, estivessem sob o efeito de álcool e
outras drogas.
Selecionaram-se as mulheres aleatoriamente
nos dias e horários programados para as visitas
íntimas aos seus parceiros nas penitenciárias.
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Coletaram-se os dados em um pátio de espera nas
penitenciárias enquanto as mulheres aguardavam
o início das visitas, visando à privacidade das
entrevistadas e assegurando o total sigilo das suas
informações.
Aplicou-se, como forma de aproximação a esta
população e com o intuito de se avaliar a QV, o
questionário sobre QV WHOQOL-BREF, da
Organização Mundial da Saúde, que é um
instrumento constituído de 26 perguntas a respeito
de QV, saúde e outras áreas. Refere-se a primeira
questão à QV de modo geral e a segunda à
satisfação com a própria saúde. Dividem-se as
outras 24 pelos domínios físico, psicológico, das
relações sociais e meio ambiente, sendo um
instrumento que pode ser utilizado tanto para
populações saudáveis como para populações
acometidas por agravos e doenças crônicas.
Avalia-se, por este instrumento, além do caráter
transcultural, a percepção individual da pessoa,
permitindo-se analisar a QV em diversos grupos e
situações.9
Utilizou-se, posteriormente, para a coleta de
dados
sociodemográficos,
o
questionário
semiestruturado sobre Estudo de Comportamento
Sexual no Brasil (ECOS), modelo II, com 38
questões, que foi adaptado para a pesquisa em
campo especificamente com esta população de
mulheres. Pontua-se que a primeira parte deste
instrumento busca retratar o perfil e as
características sociodemográficas, bem como o
rastreamento de fatores de risco relacionados ao
estilo de vida (ingestão de bebida alcoólica,
tabagismo, uso de drogas ilícitas e a prática de
atividade física) e perguntas relacionadas à
presença de doenças crônicas e outras patologias,
sendo que as respostas consistem nas alternativas
"sim" e "não".10
Organizaram-se as informações referentes aos
dados coletados em uma planilha do Excel for
Windows 2007 e, posteriormente, analisaram-se os
mesmos estatisticamente por meio do Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versão
20.0. Realizou-se, na sequência, a regressão linear
múltipla, cuja confirmação da associação entre a
QV e a idade, os comportamentos de risco e as
doenças crônicas não transmissíveis foi atestada
pelo teste qui-quadrado. Efetuou-se, em tabelas
de contingência 2x2, a correção de continuidade
de Yates, considerando-se como nível de
significância o p-valor <0,05.
Autorizou-se a pesquisa pelas três instituições
penitenciárias
e,
posteriormente,
pelo
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do
Paraná. Obedeceram-se, por se tratar de uma
pesquisa que envolve seres humanos, a todos os
preceitos éticos e legais regulamentados pela
Resolução nº466/2012 do CNS–MS. Obteve-se a
autorização do Comitê Permanente de Ética em
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CETI-FAP)
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/index
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da FAP (Faculdade de Apucarana) sob o parecer de
nº1.330.747
(CAAE:
49827315.4.0000.5216).
Acompanhou-se a solicitação de participação no
estudo de duas vias do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), que notificava sobre as
finalidades da pesquisa, o tipo de participação
desejada e a metodologia da entrevista, ficando
uma via para a entrevistada e outra para o
pesquisador.

RESULTADOS
Registra-se, do total da amostra (n=349), que
39,0% (n=136) das pesquisadas eram da cidade de
Piraquara, 39,8% (n=139) eram de Londrina e
21,2% (n=74), de Francisco Beltrão. Notou-se,
também, que a maioria das mulheres (51,9%) tinha
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idades entre 20 e 29 anos. Ressalta-se, em relação
à raça/cor, que as peles branca e parda foram as
mais citadas, com 41,5 e 42,1%, respectivamente.
Aponta-se, em relação ao estado civil, que 49,0%
relataram ser amasiadas, ou seja, moravam com
seu companheiro sem estar casadas oficialmente;
21,2% eram solteiras e 29,8%, casadas.
Averiguou-se, ainda, o número de filhos que
cada mulher tinha, sendo que mais da metade
(53,3%) tem um ou dois filhos. Observa-se, no que
diz respeito aos fatores sobre a QV, que
prevaleceram os inadequados, sendo os fatores
físico, com 42,1% (n=147); psicológico, com 21,2%
(n=74); relações sociais, com 49% (n=171); meio
ambiente, com 59% (n=206) e geral, com 53,3%
(n=186) (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição de mulheres de apenados segundo as
variáveis sociodemográficas e QV. Piraquara, Londrina, Francisco
Beltrão (PR), Brasil, 2016.
Variáveis
n
%
Sociodemográficas
Piraquara
136
39,0
Cidade
Londrina
139
39,8
Francisco Beltrão
74
21,2
<20 anos
34
9,7
20-29 anos
181
51,9
Faixa Etária
30-39 anos
106
30,4
40-49 anos
28
8,0
Fund. Inc.
109
31,2
Fund. Comp.
37
10,6
Médio Inc.
111
31,8
Escolaridade
Médio Comp.
61
17,5
Sup. Inc.
9
2,6
Sup. Comp.
22
6,3
Qualidade de Vida
Adequado
145
41,5
Físico
Inadequado
147
42,1
Adequado
57
16,3
Psicológico
Inadequado
74
21,2
Adequado
104
29,8
Relações Sociais
Inadequado
171
49,0
Adequado
143
41,0
Meio Ambiente
Inadequado
206
59,0
Adequado
54
15,5
Geral
Inadequado
186
53,3
n: população; %: porcentagem.

Verificou-se, no que tange às doenças já
instaladas autorreferidas pelas mulheres, a
prevalência da depressão (42,7%), hipertensão
(12,9%), diabetes (4,6%), cardiopatias (4,3%) e

câncer (3,2%) e, em relação à QV inadequada, foi
considerada estatisticamente significativa com
outras doenças (34,7% p<0,054) (Tabela 2).
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Tabela 2. Regressão linear múltipla correlacionada à QV em relação à idade,
comportamentos de risco e doenças autorreferidas. Piraquara, Londrina,
Francisco Beltrão (PR), Brasil, 2016.
Total
QV↓§
Variáveis
n
%
n
%
p-valor *
<30
Idade
231
66
112
67,1
0,827
anos
≥30
117
34
55
32,9
anos
Comportamentos de
Risco
Álcool
Sim
33
9,5
16
9,6
>0,999
Não
316
91
151
90,4
Cigarro
Sim
185
53
86
51,5
0,664
Não
164
47
81
48,5
Drogas
Sim
51
14,6
21
12,6
0,387
Não
298
85,4
146
87,4
Doenças
Autorreferidas
Diabetes
Sim
16,0
4,6
8,0
4,8
>0,999
Não
333,0 95,4 159,0
95,2
Hipertensão
Sim
45,0 12,9 18,0
10,8
0,332
Não
304,0 87,1 149,0
89,2
Cardiopatias
Sim
15,0
4,3
5,0
3,0
0,375
Não
334,0 95,7 162,0
97,0
Depressão
Sim
149,0 42,7 74,0
44,3
0,633
Não
200,0 57,3 93,0
55,7
Câncer
Sim
11,0
3,2
8,0
4,8
0,170
Não
338,0 96,8 159,0
95,2
Outras Doenças
Sim
103,0 29,5 58,0
34,7
0,054
Não
246,0 70,5 109,0
65,3
§ QV↓: qualidade de vida inadequada; *teste qui-quadrado: valores
significativos para p≤0,05

DISCUSSÃO
Aponta-se, pelos resultados deste estudo, que
as mulheres de apenados, em geral, têm uma QV
inadequada, sendo perceptível o destaque nos
domínios físico, psicológico, relações sociais e
meio ambiente. Ressalta-se, considerando a faixa
etária dessas mulheres, a prevalência de algumas
doenças, já que mais de 42% das colaboradoras do
estudo referiram ter histórico de depressão ou
sofrer atualmente da doença mediante diagnóstico
e tratamento médicos. Evidenciou-se, ainda, a
relação entre a QV e outras doenças, o que pode
se relacionar ao ambiente carcerário e aos
comportamentos de risco aos quais as mulheres se
expõem.
Destaca-se, neste estudo, que as mulheres
estão em idade jovem, favorecendo as chances de
se engajarem em comportamentos de risco, como
a ingestão de álcool e drogas,11-2 o que pode ser
um fator para a QV inadequada, visto que 9,5%
(n=33) consomem álcool, 53% (n=185) utilizam
cigarro e 14,6% (n= 51) referem ser usuárias de
drogas. Observa-se um número elevado quanto ao
consumo de tabaco nessa população, pois dados
provenientes da Política Nacional de Controle do
Tabaco, de 2013, e da pesquisa do VIGITEL, entre
os anos de 2014 e 2015, apontam uma média de
13% de mulheres tabagistas entre a população do
Brasil.13
Detecta-se a necessidade da comunicação entre
os profissionais de saúde e as mulheres de
apenados, considerando que o número de

tabagistas nesta população é muito maior que a
média nacional. Torna-se importante, deste modo,
considerar os níveis social, de escolaridade e
singularidade para se promover a educação em
saúde, além de ser um forte subsídio para que as
mulheres tenham mais autonomia,11 auxiliando na
modificação de hábitos prejudiciais à saúde, como
o tabagismo, e promovendo a melhora na QV.
Salienta-se que 9,5% das mulheres referiram a
ingestão de bebida alcoólica, aspecto explorado
em estudos, que citaram que, apesar de o
consumo de bebidas alcoólicas ser maior no
público masculino, as estatísticas mostram,
gradativamente, o crescimento da incidência no
público feminino, de 10% para 30%, nos últimos
dez anos.14 Acredita-se que muitas utilizam
bebidas alcoólicas na tentativa de melhorar a QV,
com o intuito de relaxar e promover o
envolvimento social, procurando apoio emocional
e distração, visto que o seu parceiro se encontra
encarcerado.15-6
Avalia-se que a associação entre a QV
inadequada e o consumo de álcool não foi
estatisticamente significativa, mas vale mencionar
que, em um estudo realizado na África com 673
mulheres, se observou que mulheres que fazem
ingestão de álcool apresentam a propensão a ter
múltiplos parceiros, o que eleva os riscos da
contração
de
Infecções
Sexualmente
16
Transmissíveis (ISTs). Acrescenta-se que este
mesmo estudo também mostra a associação do
vírus HIV e outras ISTs à ingestão de bebidas
alcoólicas, pois a mulher sob o efeito do álcool
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tem mais chances de ter relações sexuais
desprotegidas,16-8 o que pode ir ao encontro de
outras doenças que foram citadas nesta pesquisa.
Considera-se importante o estudo de doenças
autorreferidas, pois as informações dadas pelo
indivíduo se aproximam das obtidas por meio de
exames clínicos.19-20
Destaca-se, no que diz respeito às outras
doenças associadas à QV inadequada (34,7%;
p<0,054),
que as mulheres de homens
encarcerados apresentam um risco elevado de
contrair ISTs e outros tipos de doenças
transmissíveis.17-21 Aponta-se, diante disso, que a
parceira do apenado tem riscos individuais que
podem contribuir para o aparecimento de outras
doenças, incluindo doenças infectocontagiosas,
devido a comportamentos de risco,21-2 fato
influenciador deste estudo, o qual encontrou
outras doenças que se associaram estatisticamente
à QV inadequada.
Enfatiza-se que a percepção das mulheres sobre
a saúde própria é importante, independentemente
de ela ter qualquer doença. Defende-se que o
sentimento de bem-estar vai além da presença de
problemas pessoais, mesmo apresentando relações
bem estabelecidas com as condições clínicas e
com os indicadores de morbidade e mortalidade.5-6
Entende-se que a maioria das mulheres não utiliza
preservativo e aceita a infidelidade dos
parceiros.20-2 Sugere-se que os “descuidos” da
maioria das mulheres de apenados se devam ao
conhecimento de que os seus parceiros realizam
exames periodicamente no ambiente prisional, o
que
se
torna
preocupante,
pois
esses
comportamentos
contribuem
para
adquirir
doenças transmissíveis,21 associando-se à QV
inadequada.
Verificou-se, em um estudo realizado sobre QV
em São Paulo, com 121 mulheres jovens de um
hospital de grande porte, que 49% das mulheres
referiram problemas relacionados à saúde, atuais
ou pregressos,2 o que também se torna perceptível
neste estudo, já que a maioria das mulheres é
jovem e com relatos de doenças. Evidenciou-se,
na comparação dos índices de QV, que 53,3%
consideram a sua QV inadequada, tanto no
contexto geral quanto nos domínios físico,
psicológico e de relações sociais e ambientais.
Salienta-se que as condições ambientais tiveram o
maior destaque (59%), o que pode estar
relacionado ao ambiente prisional, sendo este o
ambiente dos parceiros.
Constata-se, ainda, que as mulheres de
apenados, muitas vezes, são controladas e
monitoradas pelo companheiro, deixando-as
pressionadas, angustiadas e com medo do controle
exercido pelos homens em situação de privação de
liberdade.20-1 Acredita-se que isso se torna
significativo nas relações sociais e no ambiente
prisional por elas frequentado, o que leva à
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inadequação na QV, em especial, nos domínios
psicológico e, também, do meio ambiente.
Apontaram-se, em outro estudo, sentimentos de
carência, solidão e sobrecarga no cotidiano dessas
mulheres, provocando a vitimização e fragilização
da mulher que tenta fugir da atual situação,2-16 o
que também pode trazer consequências para a QV
nos domínios físico, social e psicológico.
Destaca-se, na assistência nos serviços de
saúde, principalmente, em Enfermagem na
atenção primária, a importância do cuidado
integral a essas mulheres, podendo ser um desafio
no sistema de saúde, pois é comum a invisibilidade
tanto em relação ao sistema judicial quanto ao
sistema de saúde que, ao proporcionar visitas das
parceiras ao ambiente carcerário, deveriam
ofertar as condições psicológicas e de saúde
específicas para elas.11-21 Torna-se importante,
desse modo, desenvolver ações de promoção à
saúde e à cidadania para esse público, envolvendo
dinâmicas de atenção à saúde, levando em conta o
aspecto curativo de doenças já instaladas e,
pontualmente, a prevenção de doenças e
complicações de doenças já existentes dentro das
unidades prisionais.
Nota-se
que
o
encarceramento
gera
modificações em todo o núcleo familiar no qual a
mulher assume um papel de exclusividade na
manutenção dos cuidados do lar.23 Entende-se,
nesse sentido, que a mulher priorizará outros
afazeres, restringindo o cuidado à sua própria
saúde.20 Considera-se, infelizmente, que o acesso
da população feminina aos serviços de saúde
vitimiza as mesmas, gerando frustrações,
discriminação
e
violações
dos
direitos,
constituindo-se como uma fonte de tensão, malestar físico e psicológico e QV inadequada.2-24
Revela-se, com efeito, que considerar a
vulnerabilidade na qual as mulheres parceiras de
apenados se encontram mostra a deficiência dos
cuidados com a sua saúde.21 Faz-se imprescindível
que a equipe de Enfermagem proporcione o
acolhimento, a escuta sensível e o planejamento
de cuidados integrais, valorizando o processo de
saúde e diversos tipos de comportamentos para a
prevenção de doenças e o acesso a ações
resolutivas e hábitos de vida.25-6 Defende-se que a
equipe multiprofissional pode utilizar mecanismos,
como a busca ativa dessas mulheres em meio ao
sistema prisional e o atendimento individual,
inserindo o planejamento na promoção e respeito
aos direitos humanos,27 com foco na QV,
promovendo o vínculo entre os membros da equipe
de saúde e as mulheres de apenados.11-28
Contribui-se, por meio da escuta ativa da
mulher vulnerável, para a prestação do
atendimento eficaz, a identificação de agravos e o
acompanhamento da saúde, podendo ser
considerada essencial para a QV de mulheres de
apenados.2 Aponta-se que as condições precárias
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das prisões brasileiras
contribuem para a
disseminação e propagação de agentes de doenças
entre
os
apenados,
seus
familiares
e,
principalmente, as suas mulheres, que se expõem
durante as visitas íntimas.21,24 Verifica-se que os
profissionais de saúde, principalmente, a
Enfermagem, devem se atentar para as condições
específicas das mulheres, como doenças comuns
nesse meio,28 ressaltando-se que essas mulheres
negligenciam a sua própria saúde, priorizando a
dos familiares.29 Salienta-se a importância da
atuação do enfermeiro e da equipe de saúde no
sentido de se identificar as questões relacionadas
à QV inadequada e à presença de doenças em
amostras
populacionais
específicas,
especialmente, em grupos vulneráveis, como as
mulheres abordadas neste estudo.

CONCLUSÃO
Observou-se, diante destes resultados, que as
mulheres de apenados têm uma QV inadequada,
sendo perceptível o destaque em todos os
domínios: físico; psicológico; relações sociais e
meio ambiente, além de se apresentar uma
correlação significativa entre a QV inadequada e
outras doenças. Sabe-se que a mulher parceira de
um apenado convive no ambiente carcerário e,
geralmente, participa de todo o processo penal e
criminal do parceiro, assumindo todas as
responsabilidades
familiares.
Percebe-se,
mediante a convivência neste ambiente, somada a
essas responsabilidades, que a mulher fica
fragilizada e com muitas dificuldades sociais e
financeiras, contribuindo, como consequência,
para a QV inadequada e o desenvolvimento de
doenças crônicas e outras enfermidades.
Avalia-se, portanto, que a qualidade da atenção
em saúde a estas mulheres necessita ser planejada
e organizada com a participação do enfermeiro e
por uma equipe multiprofissional com foco na
garantia da promoção e respeito aos direitos
humanos, que zele pela saúde e o bem-estar físico
e psicológico dessas mulheres, visto que existe um
número significativo de mulheres de apenados
entre os presídios do Brasil em condições precárias
e com QV inadequada e predisposição à contração
de diversas doenças.
Ressalta-se a importância dos resultados
obtidos neste estudo, mas, não obstante da
inclusão de três penitenciárias de grande porte e o
número de mulheres nesta amostra, a pesquisa
apresenta a limitação de ter sido realizada
somente em um Estado da região Sul do Brasil,
sendo necessários estudos com mulheres de
apenados em outros territórios para se permitir a
correlação dos seus achados. Encontraram-se
poucos estudos nacionais que abordam a QV e a
presença de doenças em mulheres, considerandose que o seu conhecimento se faz útil para se
nortear políticas públicas nacionais e uma
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abordagem clínica diferenciada, desenvolvendo o
sucesso e otimizando as intervenções frente à
prevenção e promoção da saúde.
Acredita-se que os resultados desta pesquisa
possam contribuir para análises futuras, nas quais
poderão ser abordadas mulheres parceiras de
apenados em outras regiões do Brasil, com táticas
de fortalecimento das práticas de Enfermagem e a
inserção de outros profissionais nas ações de
promoção e prevenção de doenças e melhorias na
QV desta população.
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