
10/2/2014 Anais Saúde Coletiva

http://aconteceeventos.sigevent.com.br/anaissaudecoletiva/imprimir.php?id_tc=7750 1/1

Anais Saúde Coletiva

TITULO:

MULHERES QUE (CON)VIVEM COM HIV: VIOLÊNCIA DE GÊNERO E IDEAÇÃO SUICIDA

AUTORES:

RFC - Ceccon - UFRGS

SNM - Meneghel - UFRGS

LZH - Hesler - UFRGS

RESUMO:

A violência contra a mulher e a ideação suicida, problemáticas invisibilizadas nos serviços de saúde, são consideradas um importante

problema de saúde pública. Este estudo objetiva avaliar a prevalência de violência de gênero e ideação suicida entre mulheres que

vivem com HIV. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, realizado no Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS da 9ª

Coordenadoria Regional de Saúde do estado do Rio Grande do Sul. A amostra foi constituída por 161 mulheres que vivem com HIV,

sendo aplicado um questionário por meio de entrevistas face a face. Para abordar a violência de gênero foram utilizadas questões

extraídas da versão brasileira do questionário World Health Organization Violence Against Women e, para a ideação suicida, foi

utilizado o Questionário de Ideação Suicida (QIS), considerando como ponto de corte valor maior ou igual a 41 pontos. Esta pesquisa é

parte de uma dissertação de mestrado a ser apresentada ao Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do

Rio Grande do Sul. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa/UFRGS. As prevalências de violência observadas foram:

qualquer violência (74,5%); violência psicológica (67,1%); violência física (36,6%); e violência sexual (17,4%). Dentre as mulheres

entrevistadas, 65,2% apresentava algum pensamento suicida e, dentre estas, 50,9% apresentava potencial risco suicida (QIS >41).

Pôde-se observar que 33,9% das mulheres que sofreram violência apresentava potencial risco de suicídio. A violência de gênero e a

ideação suicida apresentaram alta prevalência entre mulheres que vivem com HIV, sendo essencial a adoção de práticas de detecção,

controle e prevenção dessas situações como parte integrante das políticas voltadas às pessoas que vivem com HIV e da atenção

integral à saúde das mulheres.
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