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RESUMO 

 

Introdução: A população carcerária enfrenta questões de saúde que estão 

diretamente ligadas ao contexto do próprio sistema prisional, que predispõe ao 

aumento de agravos à saúde e às taxas de morbimortalidade, o que pode influenciar 

a qualidade de vida dessas pessoas. Objetivos: Identificar o perfil social, hábitos de 

vida e morbidades referidas de mulheres detentas de uma penitenciária da cidade do 

Recife-PE; identificar a Qualidade de Vida dessas mulheres e associar as variáveis 

sociodemográficas e prisionais, hábitos de vida e morbidades referidas à Qualidade 

de Vida. Método: Trata-se de uma pesquisa transversal, correlacional, de campo, com 

abordagem quantitativa, realizada na Colônia Penal Feminina da cidade do Recife-

PE. Participaram do estudo 287 detentas. A coleta dos dados ocorreu no período de 

15 de outubro a 16 de novembro de 2018. Para a coleta dos dados foram utilizados 

dois instrumentos, o de caracterização e identificação das morbidades referidas e o 

WHOQOL-Bref, para mensurar a Qualidade de Vida. Na análise estatística foram 

utilizados os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, bem como o teste de 

correlação de Spearman. Para a análise da aderência das variáveis contínuas 

dependentes e independentes à curva de distribuição normal foi realizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. A verificação da normalidade dos dados foi realizada pelo teste 

Shapiro-Wilk e a igualdade de variâncias pelo teste F de Levene. A margem de erro 

foi de 5% e o nível de significância 0,05 (5,0%); o intervalo de confiança adotado foi 

de 95%. Resultados: O perfil sociodemográfico e prisional da amostra pode ser assim 

delineado: idade média de 31,9 anos (±10,28), a maioria (58,5%) parda por referência, 

solteira (69,0%), com Ensino Fundamental completo ou incompleto (66,2%), 

heterossexual (56,1%), mães (73,5%) e sem atividade remunerada no presídio 

(66,6%).. Renda abaixo de um salário mínimo (38,6%). Os dados prisionais indicam 

que 40% estão em cárcere entre um e seis anos, a maioria (59,9%) não é reincidente, 

recebe visita social (63,7%), mas não recebe visita íntima (86,4).Os hábitos de vida e 

saúde revelaram que 62,3% são tabagistas, 100% negaram consumir bebida 

alcoólica, 39,7% são usuárias de drogas, a mais mencionada foi a maconha (72,3%). 

A maioria não realiza atividade física (81,8%), não dorme bem (69,3%) não colheram 



exame Papanicolau (64,8%), daquelas com indicação de mamografia 15% realizaram. 

Quanto à saúde, a maioria (65,5%) avalia a saúde como regular ou péssima e 65,5% 

mencionam problema de saúde as morbidades mais referidas foram: dor 

musculoesquelética (52,9%), doenças respiratórias (25,4%), depressão (20,5%) e 

hipertensão (19,1%). A média da Qualidade de Vida Total foi de 46, os domínios com 

maiores médias foram o Físico (51,8%) e o Social (51,1%), e o menor foi o Ambiental 

(35%). Houve associação estatisticamente significativa entre o nível de escolaridade 

e o domínio Psicológico (p=0,011) e a atividade remunerada; no domínio Físico (p< 

0,001) a pratica de atividade física associou-se à qualidade de vida nos domínios 

Físico (p=0,009), Ambiental (p=0,016) e na QVT (p=0,024). A qualidade do sono 

interferiu negativamente em todos os domínios do WHOQOL-Bref. Quando a 

avaliação da saúde foi ruim/péssima os escores de QV em todos os domínios e na 

QVT foram piores. Houve diferença estatisticamente significativa em todos eles, Físico 

(p<0,001), Psicológico (<0,001), Social (p=0,007), Ambiental (p<0,001) e QVT 

(p<0,001). As mulheres que recebem visita social têm melhor QV houve diferença 

significativa no domínio Social (p=0,007). Conclusão: As médias de Qualidade de 

Vida, total e nos domínios, foram baixas. A situação de prisão, as limitações dela 

decorrentes, a avaliação negativa da saúde, alguns hábitos de saúde e as 

morbidades, associaram-se a menores escores de QV das detentas. Os resultados 

possibilitam aos gestores do sistema prisional, especificamente os femininos, a 

reflexão sobre a assistência à saúde dispensada a esta população e a oportunidade 

que o tempo de detenção representa para a implementação de ações de promoção e 

prevenção em saúde.  

 

Descritores: Saúde da Mulher. Prisões. Qualidade de Vida. Morbidade. Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: The prison population faces health issues that are directly linked to the 

context of the prison system itself, which predisposes to increased health problems 

and morbidity and mortality rates, which may influence the quality of life of these 

people. Objectives: To identify the social profile, lifestyle and reported morbidities of 

women detained in a prison in Recife-PE; identify the quality of life index of these 

women; associate sociodemographic and prison variables, life habits and morbidities, 

with Quality of Life. Method: This is a cross-sectional, correlational, field research with 

a quantitative approach conducted at the Women's Penal Colony of Recife-PE. 287 

detainees participated in the study. Data collection took place from October 15 to 

November 16, 2018. For data collection, two instruments were used: characterization 

and identification of referred morbidities and WHOQOL-Bref to measure Quality of Life. 

Statistical analysis used the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests and Spearman 

correlation test. To analyze the adherence of the dependent and independent 

continuous variables to the normal distribution curve, the Kolmogrorov-Smirnov test 

was performed. Data normality was verified by the Shapiro-Wilk test and the equality 

of variances by Levene's F test. The margin of error was 5% and the significance level 

0.05 (5.0%), the confidence interval adopted was 95%. Results: The 

sociodemographic and prison profile of the sample can be outlined as follows: average 

age of 31.9 years (± 10.28) ranging from 19 to 64 years, the majority (58.5%) brown 

by reference, single (69 , 0%), complete or incomplete elementary school (66.2%), 

heterosexual (56.1%), mothers (73.5%) and no paid activity in prison (66.6%).  Income 

below one minimum wage (38.6%) Prison data indicate that 40% are in jail between 

one and six years, the majority (59.9%) is not a repeat offender, receives social visit 

(63.7%), but does not receive intimate visit (86.4%). Regarding lifestyle and health, 

62.3% are smokers, 100% denied that they use alcohol, 39.7% use drugs and the most 

mentioned was marijuana (72.3%). Most (81.8%) do not perform physical activity and 

do not sleep well (69.3%) Received vaccine in the last five years (62.3%), did not 

receive a Pap smear 64.8% and of those who had indication to have mammography 

15.3% had the exam. As for health, the majority (65.5%) evaluates the health of poor 

to regular, mentions some health problem (61.1%), but does not receive treatment 



(85%) evacuate daily (61.3%) and not have trouble urinating (81.1%). The most 

referred morbidities were: musculoskeletal pain (52.9%), respiratory diseases (25.4%), 

depression (20.5%), hypertension (19.1%). The average Total Quality of Life (QWL) 

was 46, the domains with the highest averages were Physical (51.8) and Social (51.1) 

and the lowest domains Environmental (35). There was a statistically significant 

association between educational level and psychological domain (p = 0.011) and paid 

activity in the physical domain (p <0.001) and in the association between the 

physiological need to evacuate and the psychological domain (p = 0.002), those who 

evacuated every day had a higher average in this domain (49.7). Those who had 

trouble urinating had worse QOL than those who did not have the Physical (p = 0.011), 

Psychological (p = 0.014), Social (p = 0.043) and QWL (p = 0.014) domains. The QOL 

of those who practice physical activity is better in the Physical (p = 0.009), 

Environmental (p = 0.016) and QWL (p = 0.024) domains. Sleep quality interfered with 

all WHOQOL-Bref domains, so those who reported sleep problems had worse scores 

in the Physical (p = <0.001), Psychological (p = <0.001), Social (p = 0.001), 

Environmental domains. (p = 0.004) and QWL (p <0.001). Inmates who rated their 

health as poor / very poor had worse QoL scores in all domains and in QWL. There 

was a statistically significant difference in all of them, Physical (p <0.001), 

Psychological (<0.001), Social (p = 0.007), Environmental (p <0.001) and QWL (p 

<0.001). In the association between QoL and prison data, there was a statistically 

significant difference in the Physical domain (p = 0.021) when comparing the number 

of detainees per cell. Women who receive social visit have better QOL, there was a 

significant difference in the Social domain (p = 0.007). Other prison data, such as time 

of seclusion, recurrence and not receiving intimate visits were not associated with 

women's QOL. Conclusion: The average Quality of Life, total and in the domains, 

were low. The prison situation and its limitations, negative health evaluation, some 

health habits, poor sleep quality and morbidity interfered to decrease the prisoners' 

QOL. The results enable prison managers, specifically women, to reflect on the health 

care provided to this population and the opportunity that detention time represents for 

the implementation of health promotion and prevention actions. 

 

Descriptors: Women's Health. Prisons. Quality of life. Morbidity. Nursing. 
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RESUMEN 

 
Introducción: la población carcelaria enfrenta problemas de salud que están 

directamente relacionados con el contexto del sistema penitenciario en sí, lo que 

predispone a mayores problemas de salud y tasas de morbilidad y mortalidad, que 

pueden influir en la calidad de vida de estas personas. Objetivos: identificar el perfil 

social, el estilo de vida y las morbilidades reportadas de las mujeres detenidas en una 

prisión en Recife-PE; Identificar la calidad de vida de estas mujeres y asociar las 

variables sociodemográficas y penitenciarias, los hábitos de vida y las morbilidades 

referidas a la calidad de vida. Método: Esta es una investigación de campo 

transversal, correlacional, con enfoque cuantitativo, realizada en la Colonia Penal de 

Mujeres de Recife-PE. 287 detenidos participaron en el estudio. La recopilación de 

datos tuvo lugar del 15 de octubre al 16 de noviembre de 2018. Para la recopilación 

de datos, se utilizaron dos instrumentos, la caracterización e identificación de las 

morbilidades informadas y el WHOQOL-Bref, para medir la calidad de vida. El análisis 

estadístico utilizó las pruebas de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis, así como la prueba 

de correlación de Spearman. Para analizar la adherencia de las variables continuas 

dependientes e independientes a la curva de distribución normal, se realizó la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov. La normalidad de los datos se verificó mediante la prueba de 

Shapiro-Wilk y la igualdad de varianzas mediante la prueba F de Levene. El margen 

de error fue del 5% y el nivel de significación de 0,05 (5,0%); El intervalo de confianza 

adoptado fue del 95%. Resultados: El perfil sociodemográfico y carcelario de la 

muestra puede resumirse de la siguiente manera: edad promedio de 31.9 años (± 

10.28), la mayoría (58.5%) marrón por referencia, soltero (69.0%), con educación. 

Escuela primaria completa o incompleta (66.2%), heterosexual (56.1%), madres 

(73.5%) y ninguna actividad remunerada en prisión (66.6%). Ingresos por debajo de 

un salario mínimo (38.6 %). Los datos de la prisión indican que el 40% están en la 

cárcel entre uno y seis años, la mayoría (59.9%) no son delincuentes reincidentes, 

reciben visitas sociales (63.7%), pero no reciben visitas íntimas (86.4). Los hábitos de 

vida y salud revelaron que el 62.3% son fumadores, el 100% negó consumir alcohol, 

el 39.7% son consumidores de drogas, el más mencionado fue la marihuana (72.3%). 



La mayoría no realiza actividad física (81.8%), no duerme bien (69.3%) no tenía 

pruebas de Papanicolaou (64.8%), de las que tenían indicación de mamografía, el 

15% sí. En cuanto a la salud, la mayoría (65.5%) calificó su salud como regular o muy 

pobre y el 65.5% mencionó problemas de salud. Las morbilidades más referidas 

fueron: dolor musculoesquelético (52.9%), enfermedades respiratorias (25.4%), 

depresión (20,5%) e hipertensión (19,1%). La calidad de vida total promedio fue de 

46, los dominios con los promedios más altos fueron físicos (51.8%) y sociales 

(51.1%), y los más bajos fueron ambientales (35%). Hubo una asociación 

estadísticamente significativa entre el nivel educativo y el dominio psicológico (p = 

0.011) y la actividad remunerada; En el dominio físico (p <0.001), la práctica de 

actividad física se asoció con la calidad de vida en los dominios físico (p = 0.009), 

ambiental (p = 0.016) y QWL (p = 0.024). La calidad del sueño interfirió negativamente 

con todos los dominios de WHOQOL-Bref. Cuando la evaluación de salud fue pobre / 

muy pobre, los puntajes de QOL en todos los dominios y en QWL fueron peores. Hubo 

una diferencia estadísticamente significativa en todos ellos, físico (p <0.001), 

psicológico (<0.001), social (p = 0.007), ambiental (p <0.001) y QWL (p <0.001). Las 

mujeres que reciben visitas sociales tienen una mejor calidad de vida. Hubo una 

diferencia significativa en el dominio social (p = 0.007). Conclusión: La calidad de 

vida promedio, total y en los dominios, fue baja. La situación carcelaria, las limitaciones 

resultantes, la evaluación negativa de la salud, algunos hábitos de salud y 

morbilidades se asociaron con puntuaciones más bajas en la calidad de vida de los 

reclusos. Los resultados permiten a los administradores de prisiones, específicamente 

a las mujeres, reflexionar sobre la atención médica brindada a esta población y la 

oportunidad que representa el tiempo de detención para la implementación de 

acciones de promoción y prevención de la salud. 

 

Descriptores: Salud de la Mujer. Prisiones Calidad de vida. Morbilidad Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O tema “liberdade” permeia, há décadas, discussões políticas, sociais e 

filosóficas no Brasil, como também em diversos outros países, desde a Grécia antiga 

até os dias atuais.1,2 Se tomarmos como ponto inicial o significado da palavra no 

dicionário de Língua Portuguesa, a liberdade é considerada o “estado de pessoa livre 

e isenta de restrição externa ou coação física ou moral ou condição do ser que não 

vive em cativeiro, ou ainda, condição de pessoa não sujeita à escravidão ou 

servidão”.3 

São vários os documentos que falam dos direitos do homem na sociedade 

e da importância de ser livre, um deles, a Carta das Nações Unidas, elaborada por 

representantes de 50 países, no ano de 1945, menciona no capítulo I, artigo 1°, que 

“se deve promover e estimular o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”.4
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 considera 

a liberdade como a expressão genuína da essência humana, e diz em seu artigo 1° 

que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito 

de fraternidade”.5 

Em nosso país, após o regime militar, foi criada, em 1988, a atual 

Constituição do Brasil (CB), que em seu capítulo I, artigo 5°, assegura que “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade”. No mesmo capítulo é reservado aos 

brasileiros que cometeram algum tipo de crime previsto em lei, privação ou restrição 

da liberdade, porém é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, 

o que inclui o direito à saúde.6 

Entretanto, no Brasil, as questões que envolvem prisões são desafiadoras, 

em decorrência de um sistema punitivo e de exclusão, no qual a estrutura dos 

estabelecimentos que acolhem os detentos é o retrato da violação de direitos das 

pessoas que vivem no cárcere. Por isso, para garantir à população brasileira reclusa, 

devido à prática de delito, o direito à saúde, o Ministério da Saúde (MS) – em ação 
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conjunta com o Ministério da Justiça (MJ) – instituiu pela Portaria Interministerial nº 

1.777, de 09 de setembro de 2003, o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário (PNSSP).7 

O PNSSP tem como meta incluir a população carcerária no Sistema Único 

de Saúde (SUS), garantindo que o direito à cidadania se efetive na perspectiva dos 

direitos humanos, com a finalidade de ofertar um cuidado de saúde à população 

privada de liberdade, sendo ela masculina, feminina ou psiquiátrica.7
 

O Plano possui ações voltadas à prevenção, promoção e tratamento de 

agravos em saúde, primando pela atenção integral em: saúde bucal, saúde da mulher, 

infecções sexualmente transmissíveis (IST),HIV/AIDS e hepatites virais, saúde 

mental, controle da tuberculose, hipertensão e diabetes, hanseníase, assistência 

farmacêutica básica, imunizações e coleta de exame laboratorial.7 

Essas ações envolvem ainda, dentre outras, o direito à visita íntima; 

distribuição de kits de medicamentos da farmácia básica, incluindo a distribuição de 

preservativos masculinos, femininos e medicamentos específicos para gestantes e a 

inclusão da população penitenciária na política de planejamento familiar.7 

Pessoas em cumprimento de pena, apesar da perda do direito de ir e vir, 

têm mantido os demais direitos fundamentais, que devem ser protegidos e garantidos 

pelo Estado, uma vez que se encontram sob sua custódia, e o direito à saúde está 

garantido pela CB e pelo SUS.6,8
 

Em 2014, com o intuito de expandir e garantir que o direito à cidadania se 

efetivasse, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).9 

O PNAISP tem por objetivo geral garantir o acesso das pessoas privadas 

de liberdade e em sistema prisional ao cuidado integral pelo SUS. Além disso, deve 

promover o acesso dessas pessoas à Rede de Atenção à Saúde (RAS), visando ao 

cuidado integral, garantindo a autonomia da equipe de saúde para a realização do 

cuidado integral das pessoas privadas de liberdade, qualificar e humanizar a atenção 

à saúde, promover as relações com as políticas de direitos humanos, bem como 

fomentar e fortalecer a participação e o controle social.9 

A população carcerária, contudo, ainda enfrenta questões de saúde que 

estão diretamente ligadas ao contexto do próprio sistema, como: situações de 

superpopulação, dieta inadequada, consumo excessivo de tabaco e álcool, falta de 

atividade física e pouca ingestão de água. Esse contexto predispõe ao aumento da 
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vulnerabilidade e a um conjunto de agravos à saúde, elevando as taxas de 

morbimortalidade associadas.10-12
 

A superlotação das celas, sua precariedade e insalubridade transformam 

as prisões em ambiente propício à proliferação de doenças. Além disso, os fatores 

estruturais, o estresse do confinamento, o abuso de drogas e a falta de higiene, são 

alguns dos problemas que podem contribuir para a instalação de problemas de saúde 

nesta população, o que pode refletir em sua percepção acerca da Qualidade de Vida 

(QV).13
 

 

1.1 Saúde e Encarceramento de Mulheres 

 

A população prisional é crescente em todo o mundo, com destaque para o 

número de mulheres envolvidas em ações criminosas e que cumprem pena no 

sistema penitenciário.14
 

Segundo o relatório do Instituto de Pesquisa em Políticas Criminosas da 

Birkbeck, Universidade de Londres, a população de mulheres em unidades penais em 

todo o mundo passa de 714.000.15
 

O Brasil, em 2016, ocupava a quarta (44.700) maior população de 

mulheres encarceradas do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos (211.870), China 

(107.131), Rússia (48.478).15
 

 

Figura 1 – Informações prisionais dos 12 países com maior população prisional feminina do mundo. 
2018. 
Fonte: Infopen – Mulheres.16 
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Em geral, o número de mulheres ocupando as prisões é inferior ao de 

homens, contudo entre os anos de 2000 a 2016, a população feminina teve um 

aumento de 455%. A média brasileira é 6% de mulheres detentas para 94% de 

homens.16
 

A saúde de pessoas que vivem em situação de prisão pode ser considerada 

um problema de saúde pública, o que representa um desafio e uma oportunidade para 

melhorar as condições dessa população.17 Portanto, as condições em que se dão o 

confinamento são determinantes para o processo saúde-doença e a relação entre 

problemas e necessidades de saúde da pessoa que se encontra privada de liberdade. 

Dada a precariedade do sistema prisional, existem fatores que podem provocar 

inúmeros agravos à saúde das mulheres detentas, que já possuíam estilos de vida 

pouco saudáveis quando em liberdade, o que contribui para a piora do adoecimento 

dentro desse sistema.18
 

O encarceramento, além de afastar a mulher do convívio social, dificulta o 

acesso aos serviços de saúde e, portanto, à prevenção e tratamento das doenças, 

acarretando a piora dos agravos de saúde.18
 

As preocupações relacionadas à situação de saúde da população 

encarcerada surgem em decorrência do aumento da violência urbana e do acréscimo 

do contingente prisional. As condições oferecidas pelos estabelecimentos prisionais 

são mínimas, o que é agravado pela superlotação e predispõe à disseminação de uma 

diversidade de doenças. O aumento significativo dessa população carcerária 

representa, consequentemente, o agravamento das condições de vida existentes nas 

prisões brasileiras, que refletem um cotidiano prisional com graves problemas.19,20
 

Relatos das condições de vida das mulheres confinadas ressaltam a 

repercussão da situação de encarceramento em sua saúde. A prevalência e incidência 

de doenças em geral e, especificamente, de infecções sexualmente transmissíveis, 

nessa população, tratam-se de uma preocupação. O confinamento incentiva práticas 

que aumentam o risco de doenças infecciosas em razão de alguns comportamentos 

adotados (sexuais, uso de drogas, tatuagens e piercing), comuns nessa situação. 

Além disso, as condições insalubres das penitenciárias expõem as mulheres não só 

às doenças transmissíveis, dentre elas a tuberculose, mas também às doenças 

crônicas.20,21
 

 A prisão é um ambiente hostil, insalubre e o aumento da população 

carcerária feminina significa, portanto, um alto risco para a instauração de doenças 
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como tuberculose, hanseníase, sífilis e HIV, e outras não transmissíveis, como: 

doenças do trato respiratório ocasionadas pelo aumento do uso de tabaco e 

problemas como diabetes e hipertensão, prevalentes na população adulta-idosa.22,23 

Além disso, a violência também está presente no cotidiano das mulheresprivadas de 

liberdade, comprometendo quase que irreversivelmente sua saúde tanto física quanto 

psicológica. 22,24
 

Embora a Legislação da Saúde no Sistema Penitenciário Brasileiro tenha 

como objetivo efetivar o PNSSP, com a finalidade de organizar as ações e serviços 

de saúde com base nos princípios do SUS, sendo eles: descentralização da gestão, 

atenção integral e participação da comunidade, permeados pelos princípios 

estruturantes da saúde: universalidade, equidade e intersetorialidade, informações 

demonstram que há uma precariedade no ambiente prisional, sobretudo no contexto 

da saúde.25
 

As mulheres em situação de cárcere são mais acometidas por agravos à 

saúde do que a população feminina geral, pois, além de terem poucas condições de 

acesso aos cuidados de saúde, muitas vezes esses cuidados são prestados 

indevidamente.18
 

Os agravos à saúde mental são evidentes. As condições biopsicossociais 

anteriores ao encarceramento são relevantes na situação de saúde geral das 

detentas. A necessidade da criação, implementação e monitoramento de políticas 

públicas de saúde e sociais voltadas a esta população são indispensáveis para a 

melhoria das condições de saúde geral das mulheres detentas.18,25
 

A situação de cárcere deve ser aproveitada, pela equipe de saúde, como 

um momento para a realização da promoção, prevenção e tratamento de doenças e 

agravos, pois muitas vezes as pessoas podem não ter tido oportunidade de atenção 

à saúde quando estavam em liberdade.17
 

A saúde é um recurso fundamental para todos e, para as pessoas em 

situação de cárcere, não deve ser diferente. No entanto, como já mencionado, o 

cárcere pode representar, pela estrutura vigente nas prisões, um coadjuvante no 

aumento das morbidades da mulher.23
 

O conceito de saúde é mais amplo do que simplesmente a ausência de 

doenças, e nesta perspectiva, aproxima-se do conceito de bem-estar e qualidade de 

vida.26 Ainda que a saúde das detentas seja pouco analisada em ambientes de prisão, 

é viável compreender que as mesmas são componentes de grupos vulneráveis para 
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doenças e agravos à saúde, desta forma se espera que a atenção à saúde carcerária 

seja repensada.27
 

Na atualidade, o Sistema Penitenciário brasileiro mostra que, além das 

doenças comuns referidas, existe um alto índice de detentas portadoras de distúrbios 

mentais, de câncer e com deficiências físicas.25
 

Estudos científicos sobre a situação e os cuidados de saúde das mulheres 

na prisão são raros e quando existem não são específicos para o gênero.28 Assim, 

diante do aumento de mulheres envolvidas com a criminalidade e a consequente 

elevação do número da população carcerária feminina, fazem-se necessárias 

pesquisas voltadas à descrição das características e à qualidade de vida e saúde 

dessas mulheres. 

No Brasil, a quantidade de publicações científicas voltadas para a saúde 

das mulheres presas ainda é muito pequena.29-31 Este número, quando comparado ao 

crescimento da população carcerária, chega a ser desproporcional. Em Pernambuco, 

por exemplo, a quantidade de mulheres presas cresceu em 101%, de 2007 a 2014, 

como observado no gráfico abaixo.32
 

 

Figura 2 – Evolução da população prisional feminina em Pernambuco, 2007 a 2014. 
Fonte: Infopen – Mulheres. 

 

 
Utilizando a base de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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apenas 55 artigos, entre os anos 2006 até 2019, e quando se restringe a busca para 

trabalhos publicados na região nordeste, esse número se resume a apenas dois 

artigos,29-31 neste mesmo período. 

 

1.2 Qualidade de Vida e Instrumentos de Medida 

 

Os esforços para estabelecer uma conceituação do termo Qualidade de 

Vida remontam à década de 1970. Desde então, estudiosos têm procurado um 

consenso sobre seus diferentes conceitos.33
 

A dificuldade em estabelecer esse consenso advém da 

multidimensionalidade do constructo, de suas diferentes dimensões e da subjetividade 

que abrange, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a criar um grupo 

de estudos sobre QV que estabeleceu um conceito que vem sendo utilizado pela 

comunidade científica.33,34
 

Para a OMS, qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua posição 

na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.33
 

O conceito da OMS reflete o que é a visão, o sentimento e a perspectiva 

única e pessoal que o indivíduo tem de sua própria vida, o que realmente importa 

nesta avaliação.33 O que está em questão não é a natureza objetiva do meio ambiente, 

do estado funcional ou do estado psicológico, ou como outras pessoas avaliam essas 

dimensões, mas a perspectiva de quem avalia a própria QV.35
 

O termo QV é abrangente e remete a muitos significados, conhecimentos, 

experiências pessoais e coletivas, podendo ser entendido como uma construção 

social e cultural. O conceito de QV é utilizado em dois contextos no dia a dia por 

pessoas da população em geral e em diferentes áreas e na pesquisa científica nas 

mais variadas disciplinas, como medicina, enfermagem, psicologia, entre outras.26
 

O estudo da QV na área da saúde envolve a expectativa de melhores 

resultados das práticas assistenciais, tanto na esfera curativa como preventiva, e das 

políticas públicas, o que tem impulsionado o número cada vez mais crescente de 

pesquisas relacionadas.26
 

Estudar a QV de uma determinada população ajuda a conhecer os hábitos 

de vida e saúde das pessoas. Dentre outros fatores, por ser um conceito subjetivo, 
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entender o que significa QV para um povo auxilia na prestação de cuidados ofertados 

por equipes de saúde, não somente na hora do adoecimento, mas também em 

momentos nos quais o paciente não apresenta sinais de enfermidades, podendo 

assim avaliar a QV com o intuito de descobrir as necessidades da população, bem 

como identificar seus problemas a fim de orientá-los quanto à prevenção de doenças 

e agravos.26
 

Assim, considerando a necessidade de mensuração da QV, têm sido 

construídos inúmeros instrumentos. De acordo com o campo de aplicação, esses 

instrumentos de medida podem ser classificados como genéricos ou específicos.25,26 

Os instrumentos ditos genéricos têm uma concepção mais ampla, sem fazer 

referência a agravos. Em geral, usam questionários de base populacional, sem 

classificar enfermidades, e são aplicáveis em estudos epidemiológicos, planejamento 

e avaliação do sistema de saúde.26,27
 

Uma característica dos estudos que utilizam instrumentos de mensuração 

genéricos é que a amostra é composta por pessoas saudáveis ou não , sem agravos 

específicos de saúde.26,27 As escalas de medida consideradas específicas são 

também denominadas de qualidade de vida relacionada à saúde. Nesse caso, os 

estudos são voltados para indivíduos que passaram por experiência de doenças, 

agravos ou intervenções em saúde. Referem-se a doenças crônicas como câncer, 

diabetes, doença coronariana e cerebrovascular, hepatites e artrites crônicas, asma 

brônquica e doenças respiratórias.26,27 

Entre os instrumentos específicos, pode-se citar alguns, como: a Escala de 

QV na Esquizofrenia (QLS-BR), direcionada aos pacientes que sofrem de 

esquizofrenia; o Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QOL), voltado a pacientes 

que sofreram acidente vascular encefálico; o Problems Areas in Diabetes (PAID), 

instrumento para diabéticos; ou o instrumento específico de avaliação da QV 

relacionada à saúde de pacientes idosos com insuficiência cardíaca, o Minnesota 

Living With Heart Failure Questionnaire (LHFQ).36,37
 

Neste estudo será utilizado o instrumento genérico da OMS, o WHOQOL- 

Bref, que apresenta como vantagens ser um instrumento curto, preciso, que demanda 

pouco tempo para ser preenchido e traz resultados satisfatórios.38-40 

  Assim, o presente estudo busca o aprofundamento do conhecimento 

acerca da saúde de mulheres detentas e de sua Qualidade de Vida (QV). Além disso, 

esta pesquisa procura identificar as necessidades dessas mulheres, considerando os 
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problemas da crescente população do sistema prisional. Acredita-se que seus 

resultados poderão  

estimular estudantes, profissionais de saúde e de áreas afins a refletir sobre ações de 

saúde preventivas e um olhar diferenciado para essa parcela da população 

marginalizada, sem deixar de levar em consideração a realidade local. 

   Diante da necessidade de se adotarem ações eficazes e efetivas 

voltadas à promoção da  saúde das mulheres detentas, faz-se o seguinte 

questionamento: Qual o perfil social da saúde e de saúde das mulheres detentas de 

Recife-PE e qual a qualidade de vida dessas mulheres? 
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2 OBJETIVOS 
 

 

➢ Identificar o perfil social, hábitos de vida e morbidades referidas, de mulheres 

detentas de uma penitenciária da cidade do Recife-PE; 

➢ Identificar a Qualidade de Vida dessas mulheres; 

➢ Associar as variáveis sociodemográficas e prisionais, hábitos de vida e 

morbidades referidas com a Qualidade de Vida. 
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3 MÉTODO 

 

 

3.1 Tipo e local do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa transversal, correlacional, de campo, com 

abordagem quantitativa, realizada na Colônia Penal Feminina do Recife 

(Congregação Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor), localizada na cidade de 

Recife-PE. A instituição penal tem capacidade para 150 detentas, mas no momento 

da coleta dos dados contava com cerca de 680 mulheres. 

Nessa instituição, as mulheres que estavam em cumprimento de pena 

dividiam o mesmo espaço com aquelas que aguardavam julgamento. A estrutura física 

conta com dois pavilhões nos quais estão distribuídas 33 celas, com tamanhos que 

variam de seis a 18 metros quadrados. A maioria das celas possui cerca de 12 metros 

quadrados, nos quais estão alojadas 20 mulheres, em média. 

A Colônia Penal Feminina do Recife conta com uma equipe de saúde de 

atenção básica prisional tipo III (30 horas semanais), composta por: um assistente 

social,cinco enfermeiros (dois administrativos e três assistenciais),  um psicólogo, 

quatro técnicos de enfermagem, um auxiliar de saúde bucal, um dentista, um 

nutricionista, um educador físico, um farmacêutico e cinco médicos (um pediatra e 

dois clínicos, sendo um com experiência em saúde mental, um ginecologista e um 

infectologista). São divididos em: três consultórios, sala de vacinação, sala de 

medicação e procedimentos, enfermaria e consultório dentário. Estes serviços 

funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h. 

Neste estudo, as participantes serão denominadas detentas, uma vez que 

participaram todas as mulheres sob cárcere, independentemente da situação jurídica 

de cumprimento de pena ou de aguardo de sentença. Há diferença na denominação 

quando a mulher está em cumprimento de pena, visto que nesses casos ela é titulada 

como reeducanda ou apenada.23
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3.2 População e amostra 

 

A população do estudo foi constituída pelas 680 detentas da Colônia Penal 

Feminina do Recife. 

Para o cálculo amostral foi utilizado o programa estatístico STATS 2.0®. 

Considerou-se o total de 680 detentas registradas na instituição, a porcentagem 

máxima aceitável de erro, que é de 5%, e nível de confiança de 95%. A amostra 

mínima representativa do total de mulheres foi estimada em 245. 

A amostragem foi aleatória simples e o sorteio da amostra realizado pelo 

programa randomized.com®. Para tanto, elaborou-se uma listagem com o número de 

registo prisional (RP) de cada uma das detentas, que serviu de base para o sorteio. 

Além da amostra estimada foram sorteadas mais 20% de participantes para 

o caso de recusa de alguma delas. 

 

3.2.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Para integrar a amostra, a detenta atendeu aos seguintes critérios de 

inclusão: estar presente na penitenciária no dia da coleta dos dados e não apresentar 

problema que a impedisse de comparecer à entrevista, como afastamento por 

indisciplina ou estar na enfermaria. Foram excluídas as mulheres grávidas e aquelas 

que se encontravam no período puerperal. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados pela própria pesquisadora e por uma enfermeira 

que colaborou nesta fase da pesquisa, treinada para auxiliar nas entrevistas. O 

período de coleta ocorreu entre 15 de outubro a 16 de novembro de 2018, após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (ANEXO C). 
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3.3.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos. O primeiro 

(APÊNDICE A) compreendeu quatro partes, sendo a primeira relativa aos dados 

sociodemográficos e prisionais da mulher, e incluiu: idade, raça referida, orientação 

sexual, estado civil, religião, escolaridade, número de filhos, atividade remunerada e 

renda familiar, reincidência, número de pessoas por cela, tempo de reclusão, visita 

social e frequência, visita íntima e frequência. A segunda parte constou de dados 

referentes aos hábitos de vida e cuidados com a saúde, como: evacuação, diurese, 

tipo de água que ingere, atividade física, qualidade do sono, tabagismo, consumo de 

álcool e drogas ilícitas, vacinação, coleta de Papanicolau e mamografia. A quarta parte 

desse instrumento constou das morbidades referidas e de avaliação da saúde. 

O segundo instrumento utilizado (ANEXO A) foi o WHOQOL-Bref, este 

instrumento é a versão abreviada do WHOQOL-100, desenvolvido pelo grupo de QV 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), dentro de uma perspectiva transcultural. A 

necessidade de um instrumento que demandasse menos tempo para o preenchimento 

levou à elaboração do WHOQOL-Bref, que manteve as mesmas características 

psicométricas do instrumento original.26,41
 

O instrumento supramencionado foi validado42 para a língua portuguesa e 

constituído por 26 questões que avaliam cinco domínios da qualidade de vida: Físico, 

Psicológico, Relações Sociais, Meio Ambiente e QV Geral, é autoaplicável e sua 

primeira parte contém duas questões que abordam de “forma geral” a Qualidade de 

Vida (QV) e a satisfação com a saúde. 42 

As respostas para as questões do WHOQOL-Bref são dadas em uma 

escala tipo Likert, que varia de um a cinco. As questões do domínio Físico três e quatro 

(3 e 4) e a 26 do Psicológico devem ter a escala de respostas invertida. Os escores 

dos domínios são calculados pelo somatório dos escores da média da “n” (questões 

que compõem cada domínio). O resultado é multiplicado por quatro, sendo 

representado em uma escala de quatro a 20. Os escores dos domínios são 

convertidos para uma escala de zero a 100. O escore obtido pelo somatório das 

respostas do participante pode variar de zero a 100 e, quanto maior o escore, melhor 

o índice de Qualidade de Vida. 
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3.3.2 Procedimento de coleta 
 

Após a aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Maurício de Nassau (ANEXO C), foi solicitada uma reunião com a 

Direção da Colônia Penal Feminina do Recife. Neste dia, a pesquisadora realizou o 

reconhecimento do local, recebeu instruções sobre a segurança, a dinâmica da unidade 

prisional e teve acesso ao Censo Prisional (CP), o qual possibilitou o preenchimento 

do cronograma de entrevistas (APÊNDICE B). Neste impresso constava o número de 

Registro Prisional da mulher, a data, o nome da detenta, pavilhão e a cela. Esse 

cronograma foi necessário para o planejamento das entrevistas que seriam realizadas 

diariamente e para o conhecimento da pessoa responsável pelo translado das 

detentas, da cela até o local da entrevista. 

Por motivos internos do presídio, a coleta de dados foi realizada em um 

período concentrado. Assim, de modo a cumprir o prazo estabelecido pela instituição 

prisional e atingir à amostra preestabelecida para o estudo, a pesquisadora necessitou 

de auxílio na coleta dos dados. 

As mulheres foram individualmente abordadas pela pesquisadora, 

receberam orientação sobre o objetivo do estudo e a coleta dos dados. Naquele 

momento, após sua anuência em participar, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE – APÊNDICE C). Quando houve recusa de participação, a 

detenta foi substituída por outra, cujo número constava na sequência da lista de 

mulheres sorteadas para compor a amostra. 

O fluxo para a coleta dos dados está apresentado a seguir na Figura 1. 
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Figura 3 – Fluxograma da coleta dos dados. Recife, 2018. 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 

 

3.4 Procedimentos éticos 

 

Neste estudo foram respeitados os aspectos éticos de pesquisa com seres 

humanos, conforme determina a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). 
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A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), sob n° 2.804.594/2018 

(ANEXO D). Além disso, foi solicitada autorização ao local onde o estudo foi realizado 

(APÊNDICE B) e todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APÊNDICE C). 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados descritivamente por meio de frequências 

absolutas e percentuais para as variáveis categóricas e das medidas: média, desvio 

padrão (média ± desvio padrão) e mediana para as variáveis numéricas. Para a 

comparação entre as categorias em relação às variáveis numéricas foi utilizado, no 

caso de duas categorias, o teste t-Student com variâncias iguais; teste t-Student com 

variâncias desiguais ou Mann-Whitney; e no caso de três categorias, o teste F 

(ANOVA) ou Kruskal-Wallis. 

A escolha dos testes t-Student e F (ANOVA) ocorreu nas situações da 

verificação da hipótese de normalidade dos dados, e testes de Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis foi devido à rejeição da normalidade em pelo menos uma das 

categorias ou variável. A verificação da normalidade dos dados foi realizada pelo teste 

Shapiro-Wilk e a igualdade de variância pelo teste F de Levene. 

A margem de erro utilizada na decisão dos testes estatísticos foi de 5%, o 

nível de significância considerado foi de 0,05 (5,0%) e o intervalo de confiança adotado 

foi de 95,0%. 

Os dados foram digitados na planilha EXCEL e o programa utilizado para 

obtenção dos cálculos estatísticos foi o IMB SPSS, na versão 23. 
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4 RESULTADOS 
 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração do artigo intitulado: 

“Mulheres Detentas do Recife-PE: saúde e qualidade de vida”, foi  submetido e 

aprovado para publicação na Revista Anna Nery Escola de Enfermagem. RJ  

 

MULHERES DETENTAS DO RECIFE-PE: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

 

INCARCERATED WOMEN OF RECIFE- PE: HEALTH AND QUALITY OF LIFE 

 

  MUJERES RECLUSAS EN RECIFE-PE: SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 

RESUMO  

Objetivos: Identificar o perfil social, hábitos de vida e morbidades referidas, de mulheres 

detentas; identificar a Qualidade de Vida-QV dessas mulheres e associá-la às variáveis perfil 

social, hábitos de vida e morbidades referidas. Método: Pesquisa transversal, correlacional, de 

campo, com abordagem quantitativa, realizada com 287 detentas, no período de 15 de outubro 

a 16 de novembro de 2018. Utilizou-se para avaliar a qualidade de vida o WHOQOL-Bref. 

Resultados: A média dos escores da Qualidade de Vida Geral das detentas foi baixa (46), o 

domínio com maior média foi o Físico e o menor o Meio Ambiente. As morbidades mais 

referidas foram dor musculoesquelética (52,9%) e doenças respiratórias (25,4%). Houve 

associação entre a QV e a avaliação ruim / péssima da saúde, em todos os domínios e das 

morbidades referidas na maioria deles. Conclusões e Implicações para a prática: As 

morbidades referidas, a avaliação negativa da saúde, alguns hábitos de vida e a estrutura da 

prisão interferiram na percepção da QV das detentas. Conhecer o perfil social e de saúde das 

mulheres e as situações vivenciadas no cárcere, pode contribuir para o planejamento de 

intervenções que possam minimizar os agravos à saúde e o impacto na qualidade de vida dessas 

mulheres. 

Palavras-chave: Saúde da mulher. Prisões. Qualidade de Vida. Morbidade.  

 

ABSTRACT  

 

Objectives: To identify the social profile, lifestyle habits and morbidities of women prisoners; 

to identify their quality of life (QoL) and to associate this with the sociodemographic variables, 
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lifestyle habits and morbidities reported. Method: This cross-sectional, correlational, 

quantitative field study was conducted with 287 incarcerated women, from October 15 to 

November 16, 2018. The WHOQOL-Bref was used to assess their quality of life. Results: The 

mean score of the prisoners' General Quality of Life was low (46). The Physical domain had 

the highest mean and the Environment the lowest. The most commonly reported morbidities 

were musculoskeletal pain (52.9%) and respiratory diseases (25.4%). There was an association 

between QoL and the assessment of poor/very poor health, in all the domains and the 

morbidities reported in the majority of them. Conclusions and implications for the practice: 

The morbidities reported, the negative assessment of health, some lifestyle habits and the prison 

structure interfered with the prisoners' perception of QoL. Identifying the social and health 

profile of the women and the situations experienced in prison can contribute to the planning of 

interventions that can minimize health problems and the impact on their quality of life. 

Keywords: Women's health. Prisons. Quality of life. Morbidity.  

 

RESUMEM 

 

Objetivos: Identificar el perfil social, los hábitos de vida y las morbilidades referidas de las 

mujeres reclusas; identificar la Calidad de Vida (QV) de estas mujeres y asociarla con variables 

sociodemográficas, hábitos de vida y morbilidades referidas. Método: Investigación 

transversal, correlacional, de campo, con un enfoque cuantitativo, realizada con 287 reclusas, 

en el periodo del 15 de octubre al 16 de noviembre de 2018. El WHOQOL-Bref se utilizó para 

evaluar la calidad de vida. Resultados: Los escores promedios de la calidad general de vida de 

las reclusas fue baja (46), el dominio con la media más alta fue el Físico y el más bajo el Medio 

Ambiente. Las morbilidades más referidas fueron dolor musculoesquelético (52,9%) y 

enfermedades respiratorias (25,4%). Hubo asociación entre la QV y la evaluación mala/pésima 

de la salud en todos los dominios y morbilidades referidas en la mayoría de ellos. Conclusiones 

e implicaciones para la práctica: Las morbilidades referidas, la evaluación negativa de la 

salud, algunos hábitos de vida y la estructura de la prisión interfirieron en la percepción de QV 

de las reclusas. Conocer el perfil social y de salud de las mujeres y las situaciones 

experimentadas en prisión puede contribuir a la planificación de intervenciones que puedan 

minimizar los problemas de salud y el impacto en la calidad de vida de estas mujeres. 

Palabras clave: Salud de las mujeres. Prisiones. Calidad de Vida. Morbilidad.  

 

INTRODUÇÃO 
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No contexto internacional de mulheres no cárcere, o Brasil ocupa a quarta posição 

mundial, ficando atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. A taxa de aprisionamento de 

mulheres, no Brasil, aumentou conforme números publicados pelo Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (INFOPEN), com registros de aumento de 656% entre os anos de 

2000 até 2016.1,2 

Em 2009, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já apontava o crescimento do 

número de mulheres infratoras no mundo, assim como chamava  a atenção sobre a 

especificidade de suas necessidades de saúde e seu  negligenciamento. 3 

A situação de prisão interfere nas condições de saúde das pessoas encarceradas, 

especialmente das mulheres.3 Comparando com as demais populações, as pessoas que perderam 

a liberdade são desfavorecidas em saúde física, mental e social, tornando-se mais vulneráveis. 

Muitas detentas, nesses estabelecimentos de custódia, têm históricos de acesso inadequado a 

cuidados preventivos e serviços de saúde na atenção básica, evoluindo para morbidades agudas 

ou crônicas.4-7
 

Além disso, a violência física e psicológica está atrelada ao cotidiano das mulheres 

encarceradas, comprometendo quase que irreversivelmente sua saúde. Pesquisa realizada com 

mulheres encarceradas do Recife, em Pernambuco, identificou que 87% sofreram algum tipo 

de violência física ou sexual que influenciou no desenvolvimento de depressão e uso de drogas.8 

Outro aspecto que pode contribuir para o surgimento de agravos à saúde da população 

carcerária é o tempo de confinamento. A exposição e vulnerabilidade a que estão sujeitas essas 

mulheres contribuem para o seu adoecimento.9 

A maioria das mulheres infratoras são oriundas de grupos familiares muito grandes, com 

um histórico conturbado de abuso e maus-tratos durante a infância e a juventude ou mesmo nas 

relações íntimo-afetivas com companheiros que já pertenciam ao mundo do crime, o que as 
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coloca mais próximas de situações que podem levá-las ao cárcere.10,11 Além disso, por 

pertencerem a grupos socialmente desfavorecidos, essas mulheres têm menos acesso aos 

serviços de saúde, mesmo antes da prisão, o que pode piorar suas condições após o 

encarceramento. 

A importância de se investigar o perfil sociodemográfico e de saúde dessa população e 

verificar o impacto em sua qualidade de vida (QV) se faz necessário para produzir elementos 

determinantes para a prevenção de agravos e promoção à saúde. 

Baixos índices de QV podem levar ao adoecimento e, muito provavelmente, estar em 

situação de prisão pode ser um fator que interfira na QV das detentas, o que potencializaria o 

surgimento de doenças, uma vez que múltiplos fatores, inclusive os relacionados ao ambiente, 

podem influenciar na QV de um grupo.12,13
 

Nesta perspectiva, levando-se em consideração a importância de promover ações eficazes 

e efetivas voltadas à prevenção e promoção à saúde das mulheres detentas, a presente pesquisa 

teve como objetivos: identificar o perfil social, hábitos de vida e morbidades referidas, de 

mulheres detentas; identificar a Qualidade de Vida dessas mulheres e associá-la às varáveis 

perfil social, hábitos de vida e morbidades referidas. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de estudo transversal, correlacional, de campo, com abordagem quantitativa, 

realizado na Colônia Penal Feminina do Recife, localizada na cidade de Recife, Pernambuco, 

Brasil. A instituição penal tem capacidade para 150 detentas, contudo no momento da coleta 

dos dados contava com cerca de 680 mulheres. 

Os dados foram coletados pela pesquisadora principal , no período de 15 de outubro a 

16 de novembro de 2018.. Por motivos internos do presídio, a coleta foi realizada em um tempo 

concentrado e houve auxílio de pessoa treinada para esta atividade. Para o cálculo da amostra 

foi utilizado o programa STATS 2.0®; considerando um total de 680 detentas registradas na 
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instituição, a porcentagem máxima aceitável de erro e 5% e nível de confiança de 95%; a 

amostra mínima representativa do total de mulheres foi estimada em 245.   

A amostragem foi aleatória simples e o sorteio da amostra realizado pelo programa 

randomized.com®. Para integrar a amostra, as detentas tiveram que atender aos seguintes 

critérios de inclusão: estar presente na penitenciária no dia da coleta dos dados e não apresentar 

problema disciplinar ou de saúde que a impedisse de comparecer à entrevista. Foram excluídas 

as gestantes e puérperas. 

Foram utilizados dois instrumentos. Um contendo dados sociodemográficos e 

prisionais, como: idade, estado civil, escolaridade, etnia, religião, tempo de encarceramento, 

reincidência, visitas sociais e íntimas e número de pessoas por cela; bem como as morbidades 

referidas e hábitos de vida. Para mensurar a QV, utilizou-se a versão abreviada do instrumento 

de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde14 (OMS) o  WHOQOL-Bref, versão 

validada para o português15 . O instrumento WHOQOL-Bref é constituído por 26 questões e 

avalia cinco domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais, Meio Ambiente, além da 

Qualidade de Vida Geral (QVG). 

As respostas para as questões do WHOQOL-BREF são dadas em uma escala tipo Likert, 

que varia de um (1) a cinco (5). Destaca-se que as questões do domínio físico– três e quatro (3 e 

4) e a 26 do psicológico devem ter a escala de resposta invertida. Os escores dos domínios são 

calculados pela somatória dos escores da média da “n” questões que compõem cada domínio. 

O resultado é multiplicado por quatro (4), sendo representado em uma escala de quatro (4) a 

20. Os escores dos domínios são convertidos para uma escala de zero (0) a 100 e, quanto maior 

o escore, melhor a QV15. 

 

Na análise estatística foram utilizados para a comparação entre variáveis numéricas o 

teste t-Student com variâncias iguais, o teste t-Student com variâncias desiguais ou Mann-
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Whitney, e no caso de três categorias, o teste F (ANOVA) ou Kruskal- Wallis. 

A escolha dos testes t-Student e F (ANOVA) ocorreu nas situações da verificação da 

hipótese de normalidade dos dados; e a opção pelos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

foi devido à rejeição da normalidade em pelo menos uma das categorias ou variável. A 

verificação da normalidade dos dados foi realizada pelo teste Shapiro-Wilk e a igualdade de 

variâncias pelo teste F de Levene. O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi 

de 0,05. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro 

Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), número 2.804.594/2018, e autorizada pela 

Secretaria de Ressocialização do Estado de Pernambuco (SERES), e todas as mulheres 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 287 detentas. O perfil sociodemográfico da amostra pode ser 

assim delineado: idade média de 31,94 anos (±10,28), variando de 19 a 64 anos, a maioria parda 

(58,5%), solteira (69,0%) heterossexual (56,1%), não exercendo atividade remunerada no 

presídio (66,6%), com escolaridade fundamental completa ou incompleta (66,2%). As religiões 

mais apontadas foram a católica e a evangélica (49,1% e 39,4%, respectivamente). 

Os dados prisionais evidenciaram que a média de presas por cela era de 23,1±16,4, mas 

havia celas com até 62 mulheres; 40,0% estavam em cárcere entre 1 e 6 anos e 41,1% 

encontravam-se nesse contexto há menos de um ano. A maioria (60%) não era reincidente e 

recebia visita social (63,7%). Daquelas que recebiam visita social, 51% eram visitadas 

semanalmente. A maioria (86,4%) não recebia visita íntima. 

Em relação aos hábitos de vida e cuidados com a saúde, todas as mulheres (100%) 

negaram o consumo de bebida alcoólica, a maioria (62,3%) era tabagista e consomia mais de 

um maço de cigarros por dia (72,3%). O consumo de drogas ilícitas foi referido por 39,7% delas 
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e a mais mencionada foi a maconha (70,2%), consumida diariamente por 54,4% delas. Quanto 

às imunizações, 62% referiram ter sido imunizadas nos últimos cinco anos, principalmente 

contra a gripe,  

A maioria (65,5%) avaliou sua saúde como regular ou péssima, referiu algum problema 

de saúde (61,6%), mas não fazia tratamento (85%), não dormia bem (69,3%) por conta da 

superlotação da cela, ruído e calor excessivos, além de terem de dormir no chão. A maioria 

(80,1%) referiu não beber água filtrada, não realizar atividade física (81,8%), não ter problema 

para urinar (81,1%) e evacuar diariamente (85%). 

Quanto aos exames de detecção precoce do câncer gineológico, 65,5% das mulheres 

colheram a citologia oncótica e 75% daquelas que se encontravam na faixa etária de realizar 

mamografia  não realizaram o exame. 

   As morbidades mencionadas pelas mulheres foram: dores musculoesqueléticas (53,0%), 

doenças respiratórias (25,4%), depressão (20,6%), hipertensão arterial  (19,2%), corrimento 

 vaginal (8,4%), infecções sexualmente transmissíveis (4,9%), que incluíram sífilis, 

HIV/AIDS e hepatite; a diabetes foi referida por 4,5% delas.   

Tabela 1 – Estatística descritiva dos escores da Qualidade de Vida Geral e dos domínios do 

WHOQOL-Bref. Recife-PE, 2018. (N=287) 

Domínios do Whoqol-Bref Média ± DPa Mediana Mínimo Máximo 

Físico 51,87 ± 15,84 53,57 10,71 89,29 

Psicológico 45,92 ± 21,77 45,83 0,00 100,00 

Social 51,10 ± 26,80 50,00 0,00 100,00 

Meio Ambiente 35,09 ± 18,59 34,38 0,00 84,38 

Qualidade de vida Geral 46,00 ± 16,32 46,28 4,46 84,52 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 
a Desvio-padrão 

Na Tabela 1, destaca-se que a média da Qualidade de Vida Geral (QVG) foi de 46,0 

(Desvio-padrão [DP] = 16,32) e as médias mais elevadas nos domínios foram identificadas no 
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Físico (51,87; DP = 15,84) e no Social (51,10; DP = 26,80), e as menos elevadas no Meio 

Ambiente (35,0; DP = 18,59) e Psicológico (45,92; DP = 21,77). 

Tabela 2 – Associação entre o perfil sociodemográfico e os domínios do WHOQOL-Bref. 

Recife-PE, 2018. (N=287) 
    Whoqol-Bref   

Variáveis n Físico Psicológico Relações Sociais Meio Ambiente QVGeral 
  Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) 

Faixa etária       

19 a 24 91 52,67 ± 14,76 (53,57) 44,73 ± 20,97 (45,83) 50,09 ± 26,07 (50,00) 32,11 ± 15,31 (31,25) 44,90 ± 15,06 (44,87) 

25 a 29 54 51,32 ± 15,56 (51,79) 45,45 ± 22,32 (45,83) 48,77 ± 28,24 (50,00) 32,18 ± 19,79 (28,13) 44,43 ± 16,24 (44,59) 

30 a 39 82 50,22 ± 15,78 (53,57) 48,42 ± 23,90 (50,00) 51,83 ± 28,63 (54,17) 37,77 ± 20,24 (37,50) 47,06 ± 18,61 (46,63) 

40 a 49 43 54,57 ± 18,42 (53,57) 46,32 ± 18,82 (45,83) 52,91 ± 23,28 (50,00) 37,86 ± 18,73 (37,50) 47,91 ± 14,43 (49,00) 

50 a 64 17 50,42 ± 16,26 (53,57) 40,69 ± 21,32 (33,33) 55,88 ± 27,13 (58,33) 40,44 ± 20,08 (37,50) 46,86 ± 16,69 (48,03) 

Valor de p  p(1) = 0,633 p(1) = 0,669 p(2) = 0,867 p(2) = 0,051 p(1) = 0,757 

Orientação sexual       

Heterossexual 161 52,54 ± 17,57 (53,57) 47,81 ± 23,18 (50,00) 53,85 ± 28,71 (58,33) 35,16 ± 18,73 (31,25) 47,34 ± 17,79 (47,17) 

Homossexual 80 52,53 ± 15,23 (53,57) 45,96 ± 22,07 (45,83) 50,67 ± 26,35 (50,00) 36,57 ± 19,49 (34,38) 46,43 ± 16,12 (46,28) 
Bissexual/Transexual 46 48,37 ± 14,57 (50,00) 42,48 ± 17,82 (43,75) 47,83 ± 24,93 (50,00) 29,82 ± 13,94 (28,13) 42,13 ± 13,91 (44,87) 

Valor de p  p(2) = 0,216 p(1) = 0,418 p(2) = 0,469 p(2) = 0,090 p(1) = 0,197 

Raça       

Branca 79 49,91 ± 15,66 (50,00) 47,15 ± 19,55 (50,00) 51,37 ± 25,44 (50,00) 36,75 ± 18,48 (34,38) 46,30 ± 14,86 (46,28) 

Negra 30 46,55 ± 15,51 (44,64) 45,00 ± 22,06 (37,50) 46,39 ± 24,63 (54,17) 34,38 ± 20,09 (29,69) 43,08 ± 15,17 (39,81) 

Parda 168 53,61 ± 16,09 (53,57) 45,83 ± 22,25 (45,83) 51,24 ± 27,58 (50,00) 34,30 ± 18,29 (34,38) 46,25 ± 16,96 (47,43) 

Outra 10 53,93 ± 8,82 (53,57) 40,42 ± 30,62 (35,42) 60,83 ± 30,94 (58,33) 37,50 ± 21,85 (32,81) 48,17 ± 20,75 (45,03) 

Valor de p  p(1) = 0,078 p(2) = 0,753 p(2) = 0,593 p(2) = 0,741 p(2) = 0,554 

Estado civil       

Solteira 198 52,53 ± 15,23 (53,57) 46,53 ± 20,91 (45,83) 50,63 ± 26,63 (50,00) 34,82 ± 18,61 (34,38) 46,13 ± 16,09 (46,35) 

Casada/União estável 89 50,40 ± 17,11 (50,00) 44,57 ± 23,62 (45,83) 52,15 ± 27,28 (58,33) 35,71 ± 18,65 (31,25) 45,71 ± 16,91 (44,87) 

Valor de p  p(4) = 0,294 p(3) = 0,478 p(3) = 0,492 p(3) = 0,729 p(4) = 0,842 

Nível de escolaridade       

Até fundamental I 33 56,17 ± 17,02 (53,57) 52,15 ± 23,41 (54,17) (AB)
 55,56 ± 31,50 (58,33) 42,14 ± 20,22 (46,88) 51,50 ± 19,22 (51,45) 

Fundamental II incompleto 96 50,37 ± 15,61 (50,00) 41,02 ± 20,65 (41,67) (A)
 46,79 ± 26,22 (50,00) 35,45 ± 16,70 (32,81) 43,41 ± 15,13 (44,18) 

Fundamental II completo 94 52,62 ± 15,84 (57,14) 49,87 ± 19,89 (50,00) (B)
 54,79 ± 25,15 (58,33) 33,64 ± 17,92 (34,38) 47,73 ± 14,81 (48,79) 

Médio/Superior 64 50,78 ± 15,45 (53,57) 44,27 ± 23,73 (45,83) (AB)
 49,87 ± 26,91 (50,00) 33,06 ± 20,83 (28,13) 44,49 ± 17,85 (44,68) 

Valor de p  p(2) = 0,261 p(5) = 0,011* p(2) = 0,107 p(2) = 0,077 p(1) = 0,050 

Religião       

Católica 141 51,44 ± 15,64 (53,57) 45,48 ± 21,46 (45,83) 51,12 ± 28,02 (50,00) 34,57 ± 17,32 (31,25) 45,65 ± 15,68 (44,75) 

Evangélica 113 52,56 ± 16,08 (53,57) 45,35 ± 22,27 (45,83) 48,97 ± 25,23 (50,00) 34,82 ± 20,42 (31,25) 45,42 ± 17,08 (46,28) 
Outra 33 51,30 ± 16,22 (53,57) 49,75 ± 21,62 (45,83) 58,33 ± 26,19 (58,33) 38,26 ± 17,50 (37,50) 49,41 ± 16,40 (48,36) 

Valor de p  p(1) = 0,836 p(2) = 0,743 p(2) = 0,244 p(2) = 0,515 p(1) = 0,441 

Número de filhos       

Nenhum 76 53,38 ± 17,43 (53,57) 47,42 ± 23,05 (43,75) 51,32 ± 28,45 (58,33) 34,13 ± 16,89 (31,25) 46,56 ± 16,71 (47,21) 

Um 57 52,51 ± 14,22 (53,57) 48,98 ± 19,92 (54,17) 54,24 ± 25,69 (58,33) 34,43 ± 19,69 (31,25) 47,54 ± 15,52 (49,18) 

Dois 69 48,96 ± 15,30 (50,00) 40,10 ± 20,71 (41,67) 46,26 ± 28,71 (41,67) 31,79 ± 18,47 (28,13) 41,78 ± 17,04 (41,82) 

Três 50 52,64 ± 16,56 (57,14) 49,42 ± 22,90 (54,17) 53,00 ± 26,98 (50,00) 39,13 ± 20,60 (37,50) 48,55 ± 16,86 (46,04) 

4 ou mais 35 52,14 ± 14,81 (50,00) 44,17 ± 20,86 (41,67) 52,38 ± 19,96 (50,00) 39,02 ± 16,78 (37,50) 46,93 ± 13,63 (46,73) 

Valor de p  p(1) = 0,521 p(1) = 0,093 p(2) = 0,228 p(2) = 0,107 p(1) = 0,161 

Atividade remunerada       

Sim 96 57,18 ± 15,79 (57,14) 48,74 ± 21,65 (50,00) 52,78 ± 25,38 (50,00) 35,48 ± 18,91 (34,38) 48,55 ± 16,21 (48,79) 

Não 191 49,20 ± 15,21 (50,00) 44,50 ± 21,75 (45,83) 50,26 ± 27,50 (50,00) 34,90 ± 18,48 (34,38) 44,71 ± 16,26 (44,87) 

Valor de p  p(4) < 0,001* p(3) = 0,097 p(3) = 0,677 p(3) = 0,999 p(4) = 0,060 

(*) Diferença significativa ao nível de 5,0%; (1) teste F (ANOVA); (2) teste de Kruskal-Wallis; (3) F (ANOVA) 

com comparações pareadas de Tukey; (4) teste Mann-Whitney; (5) teste t-Student com variâncias iguais. 

 

A Tabela 2 evidencia que houve associação estatisticamente significativa entre o nível 

de escolaridade e o domínio Psicológico (p=0,011) e entre a atividade remunerada e o domínio 

Físico (p< 0,001), ou seja, as mulheres que exerciam algum tipo de atividade remunerada na 

prisão tinham melhor qualidade de vida.    

Tabela 3 – Associação das variáveis Hábitos de Vida e Avaliação da Saúde com os domínios 
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do WHOQOL-Bref. Recife-PE, 2018 (N=287) 
    Whoqol-Bref       

Variáveis n Físico Psicológico Social Meio Ambiente QV Geral 
  Média ± DP 

(Mediana) 
Média ± DP 
(Mediana) 

Média ± DP 
(Mediana) 

Média ± DP 
(Mediana) 

Média ± DP 
(Mediana) 

 
Evacuação 

      

Diariamente 176 52,52 ± 15,60 (53,57) 49,76 ± 21,36 (50,00) (A)
 52,27 ± 24,45 (50,00) 36,49 ± 18,05 (34,38) 47,76 ± 15,11 (47,21) 

1 vez por semana 53 48,65 ± 15,84 (50,00) 39,23 ± 20,52 (41,67) (B)
 44,97 ± 29,07 (50,00) 30,84 ± 18,20 (28,13) 40,92 ± 16,89 (41,26) 

2 vezes por semana 23 49,53 ± 16,93 (53,57) 42,93 ± 20,62 (50,00) 
(AB)

 

55,07 ± 31,46 (58,33) 34,65 ± 16,77 (31,25) 45,55 ± 18,36 (45,72) 

3 vezes por semana 35 55,00 ± 16,00 (53,57) 38,69 ± 22,63 (33,33) (B)
 51,90 ± 30,86 (50,00) 34,82 ± 22,46 (34,38) 45,10 ± 18,78 (44,87) 

Valor de p  p(1) = 0,227 p(2) = 0,002* p(3) = 0,393 p(3) = 0,264 p(1) = 0,062 

Problema para urinar       

Sim 54 47,22 ± 15,41 (46,43) 38,89 ± 22,12 (43,75) 45,22 ± 26,92 (45,83) 33,10 ± 19,14 (31,25) 41,11 ± 16,08 (41,18) 

Não 233 52,94 ± 15,77 (53,57) 47,55 ± 21,40 (45,83) 52,47 ± 26,64 (58,33) 35,56 ± 18,47 (34,38) 47,13 ± 16,20 (47,21) 

Valor de p  p(4) = 0,011* p(4) = 0,014* p(4) = 0,043* p(4) = 0,432 p(5) = 0,014* 

Pratica atividade física       

Sim 52 57,07 ± 14,52 (57,14) 49,28 ± 19,35 (54,17) 55,93 ± 24,10 (58,33) 40,20 ± 16,70 (37,50) 50,62 ± 13,96 (51,30) 

Não 235 50,71 ± 15,91 (50,00) 45,18 ± 22,24 (45,83) 50,04 ± 27,29 (50,00) 33,96 ± 18,83 (31,25) 44,97 ± 16,65 (44,94) 

Valor de p  p(5) = 0,009* p(4) = 0,165 p(4) = 0,122 p(4) = 0,016* p(5) = 0,024* 

Bebe água filtrada       

Sim 57 53,45 ± 16,66 (57,14) 46,05 ± 23,54 (45,83) 51,90 ± 27,46 (50,00) 36,73 ± 15,77 (37,50) 47,03 ± 16,05 (47,17) 

Não 230 51,48 ± 15,64 (53,57) 45,89 ± 21,36 (45,83) 50,91 ± 26,69 (50,00) 34,69 ± 19,24 (31,25) 45,74 ± 16,41 (46,28) 

Valor de p  p(5) = 0,401 p(4) = 0,752 p(4) = 0,930 p(4) = 0,287 p(5) = 0,593 

Dorme bem       

Sim 88 58,00 ± 14,43 (60,71) 54,21 ± 20,98 (54,17) 59,09 ± 26,85 (58,33) 40,02 ± 17,76 (37,50) 52,83 ± 15,51 (52,51) 

Não 199 49,16 ± 15,71 (50,00) 42,25 ± 21,14 (41,67) 47,57 ± 26,07 (50,00) 32,91 ± 18,58 (31,25) 42,97 ± 15,78 (42,56) 

Valor de p  p(5) < 0,001* p(4) < 0,001* p(4) = 0,001* p(4) = 0,004* p(5) < 0,001* 

Tabagismo       

Sim 179 51,92 ± 15,38 (53,57) 45,60 ± 21,70 (45,83) 52,09 ± 27,44 (50,00) 34,74 ± 17,93 (31,25) 46,09 ± 16,13 (46,28) 

Não 99 51,55 ± 17,05 (53,57) 47,10 ± 22,53 (45,83) 50,17 ± 25,92 (50,00) 36,55 ± 20,10 (37,50) 46,34 ± 17,21 (46,73) 

Ex-tabagista 9 54,37 ± 11,54 (50,00) 39,35 ± 13,19 (41,67) 41,67 ± 23,57 (41,67) 26,04 ± 11,48 (28,13) 40,36 ± 7,96 (41,93) 
Valor de p  p(1) = 0,877 p(3) = 0,492 p(3) = 0,409 p(3) = 0,263 p(1) = 0,571 

Uso de drogas ilícitas       

Sim 114 50,97 ± 15,64 (50,00) 44,48 ± 20,27 (45,83) 47,81 ± 27,02 (50,00) 33,42 ± 17,48 (31,25) 44,17 ± 15,76 (44,94) 

Não 173 52,46 ± 15,98 (53,57) 46,87 ± 22,71 (45,83) 53,28 ± 26,50 (58,33) 36,20 ± 19,26 (34,38) 47,20 ± 16,61 (46,73) 
Valor de p  p(4) = 0,292 p(5) = 0,364 p(4) = 0,056 p(4) = 0,243 p(5) = 0,124 

Vacinação       

Sim 179 52,97 ± 16,06 (53,57) 47,35 ± 21,93 (45,83) 50,79 ± 27,38 (50,00) 34,99 ± 18,10 (A) (34,38) 46,52 ± 16,31 (47,14) 

Não 76 49,25 ± 16,27 (50,00) 42,32 ± 23,27 (43,75) 51,54 ± 27,98 (50,00) 37,83 ± 20,11 (A) (37,50) 45,23 ± 17,96 (44,66) 

Não sabe 32 51,90 ± 12,99 (53,57) 46,48 ± 15,98 (47,92) 51,82 ± 20,60 (54,17) 29,20 ± 16,62 (B) (26,56) 44,85 ± 12,00 (45,48) 

Valor de p  p(1) = 0,229 p(3) = 0,296 p(3) = 0,948 p(3) = 0,046* p(1) = 0,776 

Colheu Citologia       

Sim 101 51,98 ± 16,25 (53,57) 46,37 ± 22,66 (41,67) 51,16 ± 27,36 (50,00) 32,12 ± 16,18 (31,25) 45,41 ± 16,37 (45,83) 

Não 186 51,80 ± 15,65 (50,00) 45,68 ± 21,33 (45,83) 51,08 ± 26,56 (50,00) 36,71 ± 19,63 (34,38) 46,32 ± 16,32 (46,35) 

Valor de p  p(4) = 0,578 p(4) = 0,872 p(4) = 0,904 p(4) = 0,054 p(5) = 0,652 

Exame de mamografia       

Sim 44 50,00 ± 15,11 (51,79) 45,08 ± 24,37 (47,92) 51,14 ± 23,06 (50,00) 34,87 ± 18,71 (35,94) 45,27 ± 16,03 (42,69) 

Não 243 52,20 ± 15,97 (53,57) 46,07 ± 21,32 (45,83) 51,10 ± 27,46 (50,00) 35,13 ± 18,61 (31,25) 46,13 ± 16,40 (46,54) 

Valor de p  p(5) = 0,396 p(4) = 0,816 p(4) = 0,777 p(4) = 0,994 p(5) = 0,749 

Autoavaliação da saúde       

Ótima/Boa 99 56,13 ± 15,08 (57,14) (A)
 52,15 ± 20,17 (54,17) (A)

 56,99 ± 26,10 (58,33) (A)
 41,64 ± 17,30 (40,63) (A)

 51,73 ± 15,23 (52,08) (A)
 

Regular 94 54,64 ± 15,58 (53,57) (A)
 48,18 ± 19,70 (50,00) (A)

 52,66 ± 23,89 (58,33) (A)
 34,77 ± 18,18 (29,69) (B)

 47,56 ± 13,83 (47,82) (A)
 

Ruim/Péssima 94 44,60 ± 14,44 (42,86) (B)
 37,10 ± 22,70 (33,33) (B)

 43,35 ± 28,62 (50,00) (B)
 28,52 ± 18,11 (28,13) (B)

 38,40 ± 16,95 (39,30) (B)
 

Valor de p  p( 

2) < 0,001* 
p(3) < 0,001* p(3) = 0,007* p(3) < 0,001* p(2) < 0,001* 

(*) Diferença significativa ao nível de 5,0%; (1) teste F (ANOVA); (2) teste de Kruskal-Wallis; (3) F (ANOVA) 

com comparações pareadas de Tukey; (4) teste Mann-Whitney;(5) teste t-Student com variâncias iguais. 

 

Observa-se, na Tabela 3, que houve diferença estatisticamente significativa na 

associação entre a necessidade fisiológica de evacuar e o domínio Psicológico (p=0,002), de 

modo que quem evacuava todos os dias apresentou média maior neste domínio 

(49,76;DP=21,36). Quem apresentava problema para urinar teve pior QV, nos domínios Físico 

(p=0,011), Psicológico (p=0,014), Relações Sociais (p=0,043) e na QVG (p=0,014). 
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A QV de quem praticava atividade física foi melhor nos domínios Físico (p=0,009) e 

Meio Ambiente (p=0,016) e na QVG (p=0,024). A qualidade do sono interferiu em todos os 

domínios do WHOQOL-Bref. Assim, quem referiu problemas com o sono, teve piores escores 

nos domínios Físico (p=<0,001), Psicológico (p=<0,001), Relações Sociais (p=0,001), Meio 

Ambiente (p=0,004) e QVG (p<0,001) (Tabela 3). 

As detentas que avaliaram a saúde como ruim/péssima tiveram piores escores de QV em 

todos os domínios e na QVG. Houve diferença estatisticamente significativa no Físico 

(p<0,001), Psicológico (<0,001), Social (p=0,007), Meio Ambiente (p<0,001) e QVG 

(p<0,001) (Tabela 3). 

Tabela 4 – Associação das morbidades referidas com os domínios do WHOQOL-Bref. 

Recife-PE, 2018 (N=287) 
    Whoqol-Bref   

Variável n Físicos Psicológicos  R. Sociais Meio Ambiente QVGeral 
  Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) 

Queixas ou problemas de saúde 

Sim 177 50,52 ± 15,56 (50,00) 43,34 ± 22,73 (41,67) 49,81 ± 27,65 (50,00) 32,79 ± 19,38 (31,25) 44,12 ± 16,73 (45,13) 

Não 110 54,03 ± 16,11 (53,57) 50,08 ± 19,51 (50,00) 53,18 ± 25,34 (50,00 38,81 ± 16,67 (37,50) 49,02 ± 15,22 (48,12) 
Valor de p  p(1) = 0,069 p(2) = 0,011* p(2) = 0,541 p(2) = 0,005* p(1) = 0,013* 

Faz tratamento       

Sim 43 56,64 ± 15,36 (57,14) 49,90 ± 25,58 (50,00) 56,20 ± 25,59 (58,33) 42,88 ± 18,79 (40,63) 51,41 ± 16,53 (51,26) 

Não 244 51,02 ± 15,80 (50,00) 45,22 ± 21,01 (45,83) 50,20 ± 26,95 (50,00) 33,72 ± 18,26 (31,25) 45,04 ± 16,12 (45,29) 
Valor de p  p(1) = 0,032* p(2) = 0,274 p(2) = 0,215 p(2) = 0,002* p(1) = 0,018* 

Morbidade 

Referida 
      

Dor musculoesquelética 

Sim 152 51,32 ± 16,77 (53,57) 44,85 ± 22,25 (45,83) 52,25 ± 27,48 (58,33) 32,77 ± 18,72 (31,25) 45,30 ± 16,99 (46,58) 

Não 135 52,49 ± 14,76 (53,57) 47,13 ± 21,22 (50,00) 49,81 ± 26,05 (50,00) 37,71 ± 18,17 (37,50) 46,78 ± 15,54 (44,75) 

Valor de p  p(2) = 0,807 p(2) = 0,367 p(2) = 0,246 p(2) = 0,033* p(1) = 0,441 

Problema  
Respiratório 

                     

Sim 73 50,39 ± 17,15 (53,57) 43,72 ± 22,71 (41,67) 50,91 ± 27,66 (50,00) 29,75 ± 17,85 (28,13) 43,69 ± 17,24 (44,75) 
Não 214 52,37 ± 15,37 (53,57) 46,67 ± 21,44 (45,83) 51,17 ± 26,56 (50,00) 36,92 ± 18,53 (34,38) 46,78 ± 15,95 (46,52) 

Valor de p  p(1) = 0,358 p(2) = 0,365 p(2) = 0,873 p(2) = 0,006* p(1) = 0,163 

Depressão       

Sim 59 50,00 ± 17,38 (53,57) 37,99 ± 22,53 (33,33) 50,14 ± 28,09 (50,00) 35,38 ± 23,15 (34,38) 43,38 ± 18,57 (42,41) 
Não 228 52,35 ± 15,42 (53,57) 47,97 ± 21,14 (45,83) 51,35 ± 26,51 (50,00) 35,02 ± 17,28 (32,81) 46,67 ± 15,65 (46,52) 

Valor de p  p(1) = 0,311 p(2) = 0,002* p(2) = 0,767 p(2) = 0,985 p(1) = 0,167 

Hipertensão       

Sim 55 50,32 ± 18,47 (53,57) 47,95 ± 24,45 (45,83) 55,15 ± 27,85 (58,33) 37,05 ± 20,09 (34,38) 47,62 ± 18,23 (47,66) 

Não 232 52,23 ± 15,17 (53,57) 45,44 ± 21,11 (45,83) 50,14 ± 26,51 (50,00) 34,63 ± 18,23 (32,81) 45,61 ± 15,85 (45,81) 
Valor de p  p(3) = 0,479 p(2) = 0,531 p(2) = 0,149 p(2) = 0,458 p(1) = 0,413 

Corrimento vaginal       

Sim 24 50,30 ± 18,87 (51,79) 38,72 ± 22,74 (37,50) 42,71 ± 31,50 (45,83) 28,52 ± 17,49 (26,56) 40,06 ± 18,42 (44,18) 

Não 263 52,01 ± 15,57 (53,57) 46,58 ± 21,60 (45,83) 51,87 ± 26,26 (50,00) 35,69 ± 18,61 (34,38) 46,54 ± 16,04 (46,54) 
Valor de p  p(2) = 0,780 p(2) = 0,094 p(2) = 0,163 p(2) = 0,057 p(1) = 0,062 

Diabetes mellitus       

Sim 13 49,18 ± 12,81 (53,57) 56,73 ± 28,34 (58,33) 62,18 ± 28,99 (66,67) 38,70 ± 13,29 (37,50) 51,70 ± 17,50 (50,07) 

Não 274 51,99 ± 15,97 (53,57) 45,41 ± 21,34 (45,83) 50,58 ± 26,63 (50,00) 34,92 ± 18,81 (31,25) 45,73 ± 16,24 (46,28) 

Valor de p  p(2) = 0,477 p(2) = 0,180 p(2) = 0,136 p(2) = 0,246 p(1) = 0,198 

(*) Diferença significativa ao nível de 5,0%; (1) teste F (ANOVA); (2) teste de Kruskal-Wallis; (3) F (ANOVA) 

com comparações pareadas de Tukey; (4) teste Mann-Whitney; (5) teste t-Student com variâncias iguais. 

 
 

Na Tabela 4, nota-se que ter algum problema de saúde interferiu na QV das mulheres 
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nos domínios Psicológico (p=0,011), Meio Ambiente (p=0,05) e na QVG (p=0,013). Para 

aquelas que faziam tratamento as médias dos escores foram mais elevadas e houve diferença 

estatisticamente significativa nos domínios Físico (p=0,032), Meio Ambiente (p=0,002) e na 

QVG (p= 0,018). Houve diferença significativa para aquelas que referiram dor e problema 

respiratório no domínio Meio Ambiente (p= 0, 006) e depressão no domínio Psicológico 

(p=0,002). Morbidades crônicas como hipertensão e diabetes não interferiram na QV. 

Tabela 5 – Associação das variáveis prisionais com os domínios do WHOQOL-Bref. Recife-

PE, 2018 (N=287) 
    Whoqol-Bref   

Variável n Físicos Psicológicos Relações Sociais Meio Ambiente QV Geral 
  Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) 

Tempo de reclusão       

3 meses a 1 ano 45 51,90 ± 13,22 (53,57) 41,94 ± 18,68 (41,67) 52,96 ± 24,82 (50,00) 37,22 ± 18,12 (34,38) 46,01 ± 14,08 (44,75) 

> 1 a 3 65 52,03 ± 17,71 (53,57) 44,94 ± 24,91 (41,67) 53,21 ± 27,74 (58,33) 33,32 ± 19,19 (28,13) 45,87 ± 18,24 (45,16) 

> 3 a 6 50 54,07 ± 15,71 (55,36) 47,75 ± 20,35 (52,08) 51,17 ± 28,02 (50,00) 41,38 ± 20,27 (37,50) 48,59 ± 15,94 (51,73) 

> 6 a 10 41 48,52 ± 16,69 (42,86) 49,39 ± 22,83 (50,00) 53,86 ± 29,05 (58,33) 35,06 ± 19,67 (34,38) 46,71 ± 18,18 (46,28) 

> 10 a 20 46 53,42 ± 15,32 (53,57) 47,83 ± 20,71 (45,83) 49,46 ± 25,18 (50,00) 33,02 ± 16,39 (32,81) 45,93 ± 15,13 (46,73) 

> 20 40 50,45 ± 15,41 (50,00) 43,96 ± 21,64 (45,83) 44,58 ± 25,64 (50,00) 30,16 ± 15,71 (31,25) 42,29 ± 15,38 (45,46) 

Valor de p  p(1) = 0,616 p(1) = 0,596 p(2) = 0,625 p(2) = 0,103 p(2) = 0,612 

Número de detentas por cela 

1 a 9 33 49,24 ± 16,09 (53,57) (AB)
 47,22 ± 23,45 (45,83) 51,26 ± 24,84 (50,00) 29,83 ± 17,75 (28,13) 44,39 ± 16,33 (42,63) 

10 a 15 85 50,13 ± 14,84 (50,00) (A)
 43,28 ± 20,14 (45,83) 54,02 ± 25,35 (58,33) 33,57 ± 17,39 (31,25) 45,25 ± 15,07 (45,13) 

16 a 20 70 49,54 ± 15,48 (50,00) (A)
 45,54 ± 19,26 (45,83) 49,29 ± 24,44 (50,00) 36,34 ± 17,47 (37,50) 45,18 ± 14,86 (45,44) 

21 a 30 35 53,16 ± 15,66 (53,57) (AB)
 47,98 ± 21,94 (50,00) 55,00 ± 27,95 (58,33) 40,71 ± 22,89 (40,63) 49,21 ± 17,48 (52,08) 

> 30 64 57,37 ± 16,53 (57,14) (B)
 48,05 ± 25,45 (52,08) 47,01 ± 31,19 (50,00) 35,40 ± 18,76 (34,38) 46,95 ± 18,81 (48,49) 

Valor de p  p(3) = 0,021* p(2) = 0,508 p(2) = 0,467 p(1) = 0,149 p(1) = 0,691 

Reincidente       

Sim 115 51,52 ± 16,18 (50,00) 48,37 ± 21,45 (50,00) 51,38 ± 26,76 (50,00) 36,03 ± 19,19 (34,38) 46,83 ± 16,68 (46,84) 
Não 172 52,10 ± 15,65 (53,57) 44,28 ± 21,89 (45,83) 50,92 ± 26,89 (50,00) 34,47 ± 18,21 (31,25) 45,44 ± 16,09 (45,15) 

Valor de p  p(4) = 0,581 p(4) = 0,100 p(4) = 0,886 p(4) = 0,537 p(5) = 0,482 

Visita social       

Sim 183 52,77 ± 15,29 (53,57) 46,49 ± 21,46 (45,83) 54,28 ± 25,94 (58,33) 35,72 ± 17,89 (34,38) 47,32 ± 15,28 (47,66) 

Não 104 50,27 ± 16,72 (53,57) 44,91 ± 22,37 (45,83) 45,51 ± 27,48 (50,00) 33,98 ± 19,81 (31,25) 43,67 ± 17,84 (43,28) 
Valor de p  p(5) = 0,200 p(5) = 0,555 p(4) = 0,007* p(5) = 0,423 p(5) = 0,069 

Visita íntima       

Sim 39 55,22 ± 14,93 (53,57) 46,90 ± 20,07 (45,83) 56,41 ± 26,25 (58,33) 38,22 ± 17,39 (37,50) 49,19 ± 14,64 (46,73) 

Não 248 51,34 ± 15,94 (53,57) 45,77 ± 22,06 (45,83) 50,27 ± 26,84 (50,00) 34,60 ± 18,76 (31,25) 45,49 ± 16,54 (46,06) 
Valor de p  p(4) = 0,266 p(4) = 0,787 p(4) = 0,223 p(4) = 0,203 p(5) = 0,189 

 

(*) Diferença significativa ao nível de 5,0%; (1) teste F (ANOVA); (2) teste de Kruskal-Wallis; (3) F (ANOVA) 

com comparações pareadas de Tukey; (4) teste Mann-Whitney; (5) teste t-Student com variâncias iguais. 

 

Na associação entre a QV e os dados prisionais, observou-se diferença estatisticamente 

significativa no domínio Físico (p = 0,021) quando comparado ao número de detentas por cela. 

As mulheres que recebiam visita social tinham melhor QV, houve diferença significativa no 

domínio Relações Sociais (p = 0,007) (Tabela 5). Os demais dados prisionais, como: tempo de 

reclusão, reincidência e não receber visita íntima não se associaram à QV das mulheres (Tabela 

5). 
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DISCUSSÃO 

 

O perfil sociodemográfico das detentas que compuseram a amostra deste estudo é 

semelhante ao observado em pesquisas realizadas com detentas em outros estados da federação, 

dentre eles: São Paulo4, Mato Grosso11, Ceará16 e Rio de Janeiro17, e coincidem com os dados 

sobre mulheres presas no Brasil, divulgados pelo INFOPEN, no ano de 2017, em que as 

detentas eram predominantemente jovens, pardas, solteiras, com baixo nível de escolaridade e 

mães.1 

Estudo americano que analisou a condição da mulher em presídios, refere que o perfil 

sociodemográfico de mulheres detidas em todo o mundo é semelhante, predominando aquelas 

oriundas de grupos socioeconômicos mais baixos da sociedade e de cor preta.5,10-11
 

A situação de prisão das mulheres identificada neste estudo assemelha-se aos dados 

apresentados por outras pesquisas, que evidenciam uma estrutura prisional precária, com 

superlotação, ambiente insalubre, no qual as mulheres não recebem visita íntima e apresentam 

média de tempo de encarceramento por volta de cinco anos. 4,11,17 Entre os hábitos de vida das 

detentas, destacam-se o tabagismo, o uso de drogas  ilícitas e a falta de atividade física, dados 

semelhantes aos de estudos nacionais e internacionais. 4-6,17
 

O tabagismo, a falta de atividade, alimentação não saudável e uso de bebidas estão 

associados ao desenvolvimento de doenças respiratórias e cardiovasculares, e são fatores de 

risco para surgimento de diversas doenças, entre elas câncer e diabetes, não só entre detentas 

mas, em todos os estratos da população.4-6,18-20
 

As mulheres detentas avaliaram negativamente sua saúde e a maioria referiu algum 

problema relacionado a este aspecto. Essas mulheres são, em sua maioria, advindas de núcleos 

familiares com condições de vida desfavoráveis e muitas vezes já adentram o presídio com 

problemas de saúde que são agravados pela situação de prisão. 

Estudos apontam o cárcere como um fator de desenvolvimento ou agravamento de 
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morbidades físicas e mentais. 5,11,17,18 Entre os fatores que contribuem para o adoecimento das 

mulheres, além dos já citados, estão: a falta de estrutura adequada dos presídios para abrigar 

detentas, como superlotação, falta de higiene, alimentação e acesso à água de qualidade; 

escassez de espaço nas celas, o que propicia agitações, medo e violência, dificultando o sono; 

sendo esses aspectos apontados em outro estudo realizado com mulheres reclusas,21 mas que de 

modo geral, configuram a realidade prisional no Brasil.22 

A qualidade de sono ruim esteve associada a piores escores de QV em todos os domínios 

do WHOQOL- Bref. Estudo de base populacional identificou a relação entre qualidade de sono 

ruim e o aumento de problemas de saúde, a menor satisfação com a vida e o sentimento de 

felicidade.23A qualidade inadequada de sono pode contribuir para agravar as já precárias 

condições de saúde de mulheres em situação de confinamento.  

As morbidades mais referidas, neste estudo, foram a dor musculoesquelética, doenças 

respiratórias, depressão e hipertensão. Esses dados diferem dos apresentados em outras 

publicações,11,17,22  inclusive do INFOPEN,1 que aponta como morbidades mais prevalentes na 

população carcerária feminina o HIV/AIDS, a Sífilis, a Hepatite e a Tuberculose. Em alguns 

estudos com mulheres detentas, a frequência dessas morbidades não é semelhante, entretanto 

em outros houve similaridade.4-5
  

A depressão foi a terceira doença mais referida, mas é importante ressaltá-la como fator 

de risco de surgimento de doenças mentais em detentas.5,11,17 De modo geral, as doenças físicas 

são mais estudadas e relatadas, e as relativas à saúde mental, tendo em vista que são menos 

evidentes, podem passar desapercebidas ou serem negligenciadas. 

A atenção à saúde da mulher tem peculiaridades que devem ser respeitadas, também na 

saúde de detentas. A coleta do exame citológico foi realizada em apenas 35% delas e a maioria 

não soube informar o resultado do exame. Estudos ressaltam a importância do rastreamento do 

câncer do colo cervical e da identificação de colonizações em presídios, pois detectaram a 

presença de bacilos sugestivos de Gardnerella/Mobiluncus, Trichomonas vaginalise, Candida 
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sp.16, 24
 

Um pequeno percentual de mulheres, no presente estudo, referiu corrimento vaginal, 

que possivelmente está relacionado a infecções genitais. Esses resultados podem estar 

subdimensionados, uma vez que nem sempre a mulher se sente à vontade para relatar problemas 

de saúde mais íntimos a pessoas que não são do seu convívio. Por outro lado, estudo realizado 

com mulheres reclusas no Ceará mostrou resultados diversos, pois a maioria das mulheres 

havia realizado exames preventivos há um ano ou menos.16
 

Os resultados da mensuração da QV das detentas, no geral e nos diferentes domínios, 

foram inferiores aos identificados em outros estudos 25-29  que utilizaram o mesmo instrumento. 

Ao se comparar os resultados do estudo atual com pesquisas realizadas com mulheres sadias, 

ou mesmo com aquelas acometidas por doenças graves, as médias da QV das detentas foram 

bastante inferiores, mostrando o impacto negativo da situação de prisão na vida das mulheres. 

A média geral da QV das detentas foi 46, em nenhum outro estudo a média foi menor 

que 55,2 e nos domínios aplica-se a mesma observação.25-29 

O cárcere influenciou na percepção das mulheres sobre sua QV, com resultados 

significativamente negativos para aquelas que verbalizaram problemas de saúde e que tinham 

déficit ou sono prejudicado. 

A autoavaliação da saúde em todos os domínios e na QVT foi menos elevada nas 

mulheres que consideravam sua saúde como ruim/péssima. Estudo identificou que essa 

percepção que os indivíduos apontam sobre QV reflete a maneira como suas necessidades estão 

sendo satisfeitas ou, ainda, que lhes estão sendo negadas as oportunidades de alcançar a 

felicidade e a autorrealização. As condições de vida das detentas, a assistência à saúde 

deficiente, as instalações precárias da unidade, a convivência difícil com as outras reclusas e a 

superlotação, aliadas a hábitos de vida não recomendados e o surgimento de doenças, interferem 

diretamente na percepção de QV e na avaliação da saúde das reclusas. 
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Por outro lado, ter atividade remunerada, fazer exercício físico e receber visita social 

contribuíram para melhorar a percepção da QV. Estudos mostram os benefícios da prática 

regular de atividade física,26,30-31 e outros relacionam a prática de atividade física ao aumento 

da qualidade do sono.27,31-33 

As visitas são fundamentais para manter o elo da detenta com sua 

família e aproximá-las.5  A pesquisa atual, demosntrou que a visita social influenciou 

positivamente na  QV das mulheres. Aquelas que foram abandonadas pelas famílias ou que por 

algum motivo não recebiam visita social, tiveram pior QV. 

Estudo evidenciou que o preso não esquece a família e quer tê-la por perto. “O que 

recupera o preso é ele se sentir respeitado, que está tendo dignidade. É a família que recupera. 

Às vezes acham que o preso não liga para a família: liga, liga para os filhos, para a mulher, para 

a mãe.”34
 

De modo geral, essas mulheres ficarão presas em média por cinco (5) anos, o que 

garantiria tempo suficiente para que fossem instruídas, que pudessem aprender um ofício e 

melhorar suas condições de vida. As prisões têm mais caráter punitivo que corretivo, essa visão 

precisa ser mudada, pois essas mulheres um dia voltarão para suas comunidades e o tempo 

despendido no cárcere poderia ser precioso para sua qualificação profissional e em termos de 

promoção à saúde. Teoricamente, isto deveria acontecer, mas a realidade encontrada não retrata 

esse empenho das autoridades. 

Não são admissíveis o descaso e a situação lastimável a que essas mulheres são 

submetidas.16,17 Cabe lembrar que estão ali para reconhecer seus erros e retornarem 

ressocializadas à sociedade. 

Políticas públicas de promoção à saúde devem buscar ferramentas adicionais, que 

contribuam para modificar o status quo das prisões e da triste realidade das mulheres privadas 

de liberdade.11,16,34
 

Cabe ressaltar algumas limitações do estudo, uma delas é a regionalização, uma vez que 

foi desenvolvido em uma única prisão e em um dos estados da federação, o que dificulta a 
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generalização dos resultados. Outro aspecto foi o tempo limitado para a coleta dos dados, 

restrição imposta pela instituição prisional e a falta de tempo para que houvesse maior 

identificação entre a pesquisadora e as detentas, o que pode ter prejudicado as respostas dadas 

às questões. 

De qualquer maneira, o estudo contribui para uma reflexão sobre a desumanização a que 

estão submetidas essas mulheres e permite supor que há possibilidade de ações que minimizem 

a angústia e as privações no cárcere. Os gestores e autoridades precisam assumir a 

responsabilidade de tornar essas pessoas melhores, favorecendo, assim, que voltem para as suas 

famílias e não reincidam no crime. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados permitem concluir que a QV das mulheres detentas é baixa, no geral e em todos os 

domínios e a situação de cárcere influencia na percepção das mulheres sobre sua QV. A 

avaliação da saúde, ruim/péssima, associou-se à baixa percepção da QV em todos os domínios. 

Ter dor musculoesquelética, problemas respiratórios, depressão, má qualidade do sono e 

problemas para urinar associaram-se à baixa QV. Por outro lado, exercer atividade remunerada, 

ter atividade física e receber visita social tiveram impacto positivo na QV das detentas. O tempo 

de encarceramento e ser reincidente não impactaram na QV dessas mulheres. Conhecer o perfil 

social e de saúde das mulheres e as situações vivenciadas no cárcere, pode contribuir para o 

planejamento de intervenções que possam minimizar os agravos à saúde e o impacto na 

qualidade de vida dessas mulheres. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

Concluiu-se que as mulheres detentas participantes deste estudo são 

oriundas das camadas mais desfavorecidas da sociedade. Classificaram sua saúde 

como ruim ,apresentam problemas de saúde e hábitos de vida não saudáveis. A 

Qualidade de Vida Geral e nos diferentes domínios, mensurada pelo WHOQOL-Bref, 

foi baixa. Os problemas de saúde, a qualidade do sono e a avaliação negativa da 

saúde interferiram na QV. Receber visita social, fazer atividade física e trabalhar na 

prisão foram aspectos positivos para a QV. 

O tempo de encarceramento e ser reincidente não impactaram na QV 

dessas mulheres. 
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APÊNDICES  
 

 

APÊNDICE A – PERFIL SOCIAL E DE SAÚDE 

 
I - Dados Sociodemográficos 
Data: / / 

1. Nome (Iniciais): 

2. Data de nascimento: 

3. Orientação sexual: 
( )1 Homossexual ( )2 Heterossexual ( )3 Bissexual ( )4 Transexual 

4. Raça referida:  ( )1 Branca ( )2 Preta ( )4 Parda ( )5 Amarela ( )6 Indígena 

5. Estado civil:  ( )1 Solteira ( )2 Casada (  )3 Viúva   (  )4 Separada   (  )5 Divorciada ( ) 6 União 
estável 

6. Tem filhos: (  )1 Sim, Quantos? ( )2 Não 

7. Escolaridade 
Última série cursada    

8. Profissão: 

9. Religião: ( )1 Católica ( )2 Evangélica ( )3 Espírita ( )4 Candomblé ( )5 Ateu ( )6 Outra, Qual? 

10. Exerce atividade remunerada na prisão: (  )1 Sim, Qual? ( )2 Não 

11. Renda Familiar - 

 
II - Dados Prisionais 
12. Matrícula: 

13.Data de Entrada na Unidade: 

14.Artigo (os): 

15.Tempo Total da Pena: 

16.Reincidente ( )1 Sim ( )2 Não 

17.Quantas pessoas dividem a cela 

18.Tempo que está reclusa    

19. Recebe visita social: ( )1 Sim ( )2 Não 

20. Com que frequência: ( )1 Semanalmente ( )2 Mensalmente ( )3 Anualmente 

21.Se não, por quê? 

22. Recebe visita íntima: ( )1 Sim ( )2 Não 

23. Com que frequência: (  )1 Semanalmente  ( )2 Mensalmente ( )3 Anualmente 

 

III - Hábitos de Vida 

 

24. Evacuação:    (  )1 Diariamente ( )2 Uma vez por semana ( )3 
vezes por semana 

Du
as 

vezes por 
semana 

( )
4 

Trê
s 

25. Diurese: Você tem problema para urinar (  )1 Sim ( )2 Não 
Se sim, Por quê?    

26. Atividade Física: Você faz atividade física? (  )1 Sim ( ) 2 Não  ( )3 Parou    

27. A Água que você bebe é filtrada? ( )1 Sim ( )2 Não 

28. Qualidade do sono: Dorme bem ( )1 Sim ( )2 Não Se não, Por que? 

29. Você Fuma: ( )1 Sim (  )2 Não ( )3 Parei 
30. Quantos maços por dia    
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31. Você consome bebida alcoólica ( )1 Sim ( )2 Não ( )3 Parei 

32. Com que frequência ( )1 Mensalmente ou menos  (  )2  2 a 4 vezes por mês  (  )3  2 a 3 vezes por 
semana ( )4 diariamente 

33. Especifique o que você bebe: 

34. Você usa droga? (  )1 Sim ( )2 Não 
35. Se sim, que drogas consome? 

 
 

 

36. Com que frequência (  )1 todos os dias ( )2 semanalmente (   )3 raramente ( )4 Outra   
   

37. Você já tomou alguma vacina (  )1 Sim (  )2 Não ( ) 3 Não Sei 
38. Se Sim: Quais vacinas    

 
 

 

 

39. Há quanto tempo?    

40. Você já colheu Papanicolau alguma vez?   (  )1 Sim ( )2 Não 
 

41. Quando foi a última vez:    
42. Sabe o resultado?   

43. Você já fez exame de mamografia alguma vez?   (  )1 Sim ( )2 Não 
 

44. Quando foi a última vez:    
45. Sabe o resultado?   

IV - Morbidade Referida 

46. Como você classifica sua saúde hoje? 
( )1 Ótima ( )2 Boa (  )3 Regular ( )4 
Ruim 

 
( )5 Péssima 

 

47. Você tem alguma queixa ou problema de saúde? (  )1 Sim ( )2 Não 
48. Se a resposta foi SIM, qual (is) queixa(s):   

 
 

49. Desde quando (em anos):    
50. Está fazendo tratamento?   (  )1 Sim ( )2 Não 
51. Se SIM, onde está fazendo tratamento de saúde? 

52. Você tem alguma das doenças abaixo?  
54ª. Medicação 

 
54b . Quem receitou 

Doenças Sim Não Não sei Sim Não Medicação - Quem receitou 

Tuberculose      - 

Hepatite*      - 

AIDS      - 

Doença Venérea **      - 

Pressão Alta      - 

Diabetes      - 

Infecção urinária      - 
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Outras Doenças: 
 

 

 
 

 

 
53. Tipo da Doença 
 

* ( )1 Hepatite A ( )2 Hepatite B ( )3 Hepatite C 
 

**Doença Venérea Especificar  _ 
 

***Doença Respiratória Especificar    
 

****Câncer Especificar    

Corrimento Vaginal      - 

Dor nas costas      - 

Doença Respiratória 
*** 

     - 

Câncer ****      - 

Depressão      - 
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APÊNDICE B – CRONOGRAMA DE ENTREVISTA 

Cronograma de 
entrevista 

Destino: SALA DE COLETA  

Data / /   

Nome Registro n°: Pavilhão: Cela n° 

1  Pavilhão: Cela n° 

2  Pavilhão: Cela n° 

3  Pavilhão: Cela n° 

4  Pavilhão: Cela n° 

Destino: SALA DE COLETA  

Data / /   

Nome Registro n°: Pavilhão: Cela n° 

5  Pavilhão: Cela n° 

6  Pavilhão: Cela n° 

7  Pavilhão: Cela n° 

8  Pavilhão: Cela n° 

Destino: SALA DE COLETA  

Data / /   

Nome Registro n°: Pavilhão: Cela n° 

9  Pavilhão: Cela n° 

10  Pavilhão: Cela n° 

11  Pavilhão: Cela n° 

12  Pavilhão: Cela n° 

Destino: SALA DE COLETA  

Data / /   

Nome Registro n°: Pavilhão: Cela n° 

13  Pavilhão: Cela n° 

14  Pavilhão: Cela n° 

15  Pavilhão: Cela n° 

16  Pavilhão: Cela n° 

Destino: SALA DE COLETA  

Data / /   

Nome Registro n°: Pavilhão: Cela n° 

17  Pavilhão: Cela n° 

18  Pavilhão: Cela n° 

19  Pavilhão: Cela n° 

20  Pavilhão: Cela n° 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Eu, Márcia Cibele Andrade dos Santos Ferreira, responsável pela pesquisa intitulada 

“Morbidade referida e Qualidade de Vida de mulheres detentas do Recife-PE”, convido você 

para participar deste estudo que terá como objetivos: Identificar o perfil social, hábitos de vida 

e morbidades referidas, de mulheres detentas de uma penitenciária da cidade do Recife - PE, 

identificar o índice de Qualidade de Vida dessas mulheres, associar as varáveis 

sociodemográficas e prisionais, hábitos de vida e morbidades referidas por elas, com o índice 

de Qualidade de Vida. Os dados serão coletados por meio de uma única entrevista individual 

na qual você responderá a dois questionários e demorará mais ou menos 30 minutos. 

Os riscos por sua participação são mínimos e dizem respeito a algum constrangimento 

que possa ocorrer por perguntas realizadas. Você tem garantido o seu direito de receber 

esclarecimentos de eventuais dúvidas em qualquer etapa do projeto e de não aceitar participar 

ou de retirar sua permissão a qualquer momento, sem nenhum prejuízo pela sua decisão. 

Esclareço que você não terá qualquer remuneração por aceitar fazer parte do estudo e o 

benefício será conhecer suas necessidades de saúde e receber orientações para melhorá-la. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais, e seus resultados poderão ser utilizados 

para publicações científicas, mas preservando sua identificação. Você não terá gastos por 

participar do estudo, as despesas serão assumidas pela pesquisadora. 

Eu,  , 

após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a oportunidade de conversar 

com a pesquisadora responsável para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 

suficientemente informado (a), ficando claro para mim que minha participação é de livre e 

espontânea vontade e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, 

dos procedimentos aos quais serei submetida, dos possíveis riscos deles provenientes e da 

garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto 

expresso minha concordância em participar deste estudo. 

Desta forma assino este termo, juntamente com a pesquisadora, em duas vias de igual teor, 

ficando uma via anexada em meu prontuário e outra em poder da pesquisadora. 

 
Data:  / /  

 
Assinatura da Entrevistada Márcia Cibele Andrade dos Santos Ferreira 

Pesquisadora Responsável COREN-PE – 378.070 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA / THE 
WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE – WHOQOL-BREF 
 
 

 Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que 
necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o apoio de que 
necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" 
apoio como abaixo.  

 Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que 
necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por favor, leia cada questão, veja o 
que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.  

  Muito ruim Ruim 
Nem ruim nem 

boa 
Boa Muito boa 

1 
Como você avaliaria 

sua qualidade de vida? 
1 2 3 4 5 

  
Muito 

insatisfeita 
Insatisfeita 

Nem satisfeito 
nem insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

2 
Quão satisfeita você 

está com a sua saúde? 
1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

  Nada 
Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

Bastante Extremamente 

3 
Em que medida você acha que sua dor 

(física) impede você de fazer o que você 
precisa? 

1 2 3 4 5 

4 
O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua vida 
diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a sua 

vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro (a) você se sente em sua 

vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 
Quão saudável é o seu ambiente físico 

(clima, barulho, poluição, atrativos)? 
1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer 
certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

10 
Você tem energia suficiente para seu dia a 

dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua aparência 

física? 
1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer 

suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você estão as 

informações que precisa no seu dia a dia? 
1 2 3 4 5 
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14 
Em que medida você tem oportunidades de 

atividade de lazer? 
1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários 
aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  Muito ruim Ruim 
Nem ruim 
nem bom 

Bom 
Muito 
bom 

15 
Quão bem você é capaz de 

se locomover? 
1 2 3 4 5 

  
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito 
nem 

insatisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

16 
Quão satisfeito (a) você está 

com o seu sono? 
1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeita você está com 
sua capacidade de 

desempenhar as atividades 
do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 
Quão satisfeito (a) você está 
com sua capacidade para o 

trabalho? 
1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito (a) você está 

consigo mesmo? 
1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito (a) você está 
com suas relações pessoais 

(amigos, parentes, 
conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito (a) você está 

com sua vida sexual? 
1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito (a) você está 
com  

o apoio que você recebe de 
seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito (a) você está 
com  

as condições do local onde 
mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito (a) você está 
com o  

seu acesso aos serviços de 
saúde? 

1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito (a) você está 

com 
o seu meio de transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas nas 

últimas duas semanas. 

  Nunca Algumas vezes Frequentemente Muito frequentemente Sempre 

26 

Com que 
frequência 
você tem 

sentimentos 
negativos tais 

como mau 
humor, 

desespero, 
ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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