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RESUMO 
 

COELHO, H.C.  Prevalência e fatores de risco para a infecção do HIV na 
população carcerária masculina da Penitenciária de Ribeirão Preto. 2004. 115 
p. Dissertação Mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto.  

 
A infecção pelo HIV em presidiários alcança uma das maiores prevalências entre 

subgrupos populacionais específicos, com taxas de até 17% já tendo sido descritas 

no Brasil e no mundo. Contribuem para isso diversos comportamentos de risco, 

adotados já antes do encarceramento ou desenvolvidos durante o período de 

reclusão. Entre eles, destacam-se o uso de drogas ilícitas intravenosas, 

compartilhamento de agulhas e seringas e atividade sexual desprotegida. Esta 

pesquisa objetivou estimar a prevalência do marcador do HIV e fatores de risco para 

esta infecção na população masculina carcerária da Penitenciária de Ribeirão Preto 

– SP, no período de maio a agosto de 2003. Do total de 1030 presidiários, foram 

sorteados 333 participantes por amostragem casual simples, os quais foram 

submetidos à aplicação de um questionário padronizado e tiveram coletada uma 

amostra de sangue. Para diagnóstico sorológico do HIV foi utilizado inicialmente o 

ensaio imunoenzimático (ELISA), como teste de triagem, com a confirmação sendo 

feita através de reação de imunofluorescência indireta (IFI). A prevalência global 

encontrada para o HIV nos presidiários foi de 5,7% (IC 95% : 3,2 – 8,2). Todas as 

variáveis que mostraram associação com a presença do anti-HIV, através de análise 

univariada, foram submetidas a um modelo multivariado de regressão logística 

utilizando o método Baysiano. Nesta análise, as variáveis que se mostraram 

preditoras de forma independente da infecção pelo HIV foram: Incircuncisão, 

homossexualismo masculino, tempo total da pena a ser cumprida inferior a cinco 

anos, uso de droga injetável e compartilhamento de agulhas e seringas. 

 

 

Palavras-chave: 1. HIV; 2. Prisões; 3. Prevalência; 4. Fatores de risco.  

 

 



ABSTRACT 
 

COELHO, H.C. Prevalence and risk factors for HIV infection in male prisoners 
in Ribeirão Preto. 2004. 115 p. Dissertação Mestrado. Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 
 

The human immunodeficiency virus (HIV) infection in prisoners reaches one of the 

highest prevalence among specific population subgroups, with rates up to 17% 

already described in Brazil and in some parts of the world. Several risk behaviours, 

adopted before or during the imprisonment, accounts for that. Among them, the use 

of intravenous illicit drugs, sharing of needles and syringes and unprotect sexual 

activity are the most important. This survey aimed to estimate the prevalence of HIV 

serological marker and risk factors for this infection in men inmates at the 

Penitentiary of Ribeirão Preto, State of São Paulo, Brazil, between May and August 

2003. Out of 1030 inmates, a simple random sample of 333 participants was chosen. 

Demographic information, as well as risk factors for HIV infection, were obtained 

through the application of a standardized questionnaire. A blood sample of 10 ml was 

taken from each participant. An enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was 

used as a screening test for HIV, with the  diagnosis being confirmed by indirect 

immunofluorescence. The overall prevalence for HIV in inmates was 5,7% (CI 95%: 

3,2 – 8,2). All the variables identified as associated with HIV infection, through 

univariate analysis, were assessed by a logistic regression multivariate model, using 

the Baysian method. At the level of 5%, HIV infection was associated with history of 

sharing of needles/syringes and total time of punishment less than five years. 

Associations at the level of 10% were observed with the variables lack of 

circumcision, homosexuality and history of intravenous illicit drugs.   

 

Key words: 1. HIV. 2. Prisons. 3. Prevalence. 4. Risk fators. 
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1  INTRODUÇÃO 

 
 

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são uma das principais 

causas de infertilidade, incapacidade temporária e morte, levando a diversos 

transtornos de ordem física e psicológica para milhões de pessoas. As DSTs são um 

grupo de doenças de transmissão, predominantemente por contato sexual, e têm 

uma das maiores taxas entre as moléstias infecciosas notificáveis em diversos 

países. 

Há mais de 20 patógenos transmitidos por via sexual. Dentre estes, existem 

os agentes bacterianos considerados clássicos, causadores da sífilis, gonorréia e 

cancro mole, que vem sendo substituídos, nos últimos anos, por agentes virais, tanto 

em importância quanto em freqüência. Estes novos transmissores, considerados 

como a segunda geração das DSTs, são freqüentemente mais difíceis de tratar e 

controlar, podendo causar sérias complicações. A lista de complicações e seqüelas 

tardias associadas às DSTs aumentou consideravelmente. Isto decorreu porque 

muitas complicações previamente não suspeitadas e seqüelas tardias tornaram-se 

evidentes29.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estimaram-se 340 

milhões de novos casos de sífilis, gonorréia, tricomoníase e infecção por clamídia 

em adultos de idade de 15 a 49 anos no ano de 1999 em todo mundo1.  

Este número mostra um grande aumento nos casos, comparado ao ano de 

1990, onde foram registrados 250 milhões de casos destas mesmas DSTs acima 

descritas na mesma faixa etária30. Neste período de quase dez anos, a taxa de 

crescimento global das DSTs foi de 36%. No Brasil ocorrem, segundo a OMS, mais 

12 milhões de casos de DSTs por ano1. 

As DSTs são hiperendêmicas em muitos países, inclusive nas áreas rurais, e 

geralmente têm menores possibilidades de terem um diagnóstico e tratamento 

apropriados. A exata magnitude das DSTs entre as populações é freqüentemente 

desconhecida, e isso se deve ao grande número de infecções que são 

assintomáticas. Além disso, somente uma parte dos indivíduos sintomáticos procura 

o sistema de saúde para atendimento e, destes, apenas um pequeno número de  



casos são notificados. Outro fator de relevância para a subestimação dos casos de 

DSTs é o estigma social que é associado à condição de portador. Essa situação faz 

com que o paciente procure formas alternativas de tratamento ou, até mesmo, em 

boa parte dos casos, a não procurar tratamento algum. 

No momento em que as doenças transmissíveis, incluindo-se as DSTs, já não 

faziam mais parte do rol das principais enfermidades nos países industrializados, eis 

que surge uma nova enfermidade infecciosa que se alastraria rapidamente por todo 

o mundo: a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 

Reconhecida inicialmente nos Estados Unidos (EUA), em 1981, esta 

síndrome foi descrita em homossexuais do sexo masculino, que apresentavam 

pneumonia por Pneumocystis carinii e neoplasia do tipo sarcoma de Kaposi, 

características de quadro de imunodeficiência31-35. O agente etiológico que causa 

esta imunodeficiência foi isolado pelo grupo de Luc Montagnier e denominado 

“Lymphadenopathy Associated Virus” (LVA) 36, que posteriormente passaria a ser 

conhecido como Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Acredita-se que este 

vírus tenha origem a partir de um outro vírus de material genético similar encontrado 

em chimpanzés que habitam a região central da África43,44. Apesar de existir o 

conhecimento de que a AIDS surgiu no continente africano, a localização geográfica 

específica da origem e difusão permanece incompleta. Evidências apontam para a 

África Central como área inicial endêmica do HIV e de propagação para Europa 

Ocidental, Caribe e Américas, da metade para o final da década de 197045. 

A AIDS é uma doença transmissível, existindo três formas principais de 

contágio: contato sexual37, com transmissão tanto nas relações sexuais entre 

homossexuais masculinos38, quanto nas relações heterossexuais39; contato com 

sangue contaminado, principalmente, transfusões sanguíneas e compartilhamento 

de seringas entre usuários de drogas injetáveis (UDI)40,41; e transmissão vertical – 

mãe para filho42, também conhecida como perinatal.  

De acordo com a Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), os 

casos de AIDS registrados durante o ano de 2003 foram de 5 milhões de novos 

infectados e uma estimativa de 40 milhões de adultos e crianças convivendo com a 

soropositividade2. No global, desde o início da epidemia, quase 70 milhões de 

indivíduos já se infectaram com o HIV46 e mais de 25 milhões foram a óbito52. A cada 

dia, 14.000 novas infecções ocorrem no mundo, metade destas em indivíduos de 15 

a 24 anos51, e as projeções são de 100 milhões de infectados ao final da década em 



curso, com um número assustador de 45 milhões de óbitos52. Destes 100 milhões, 

metade estaria concentrada em cinco países: Nigéria, Etiópia, Rússia, Índia e 

China53. Atualmente, existem 14 milhões de órfãos causados pela AIDS54. A pior 

situação da epidemia se encontra na região da África sub-Saariana, onde a 

devastação de seu impacto tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. A 

prevalência do HIV nesta região está entre 7,5 a 8,5%2 na população adulta (15-49 

anos); e a região inclui sete países, todos no cone sudeste, onde há mais de um em 

cinco adultos portador do vírus. Destes sete países, a situação é mais 

desesperadora em Botsuana, onde a prevalência entre os adultos é de 36%47,48. Em 

algumas partes desta região da África, mulheres jovens mostram, até seis vezes 

maior probabilidade de estarem contaminadas com o HIV do que jovens do sexo 

masculino51.  

Segundo a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), nas Américas 

foram notificados até junho do ano passado, 1.202.147 pacientes com AIDS e um 

total acumulado de 653.825 mortes49. Nesta região, os EUA são o país com o maior 

número de casos; com o total acumulado até dezembro de 2001 de 816.149 

indivíduos e 467.910 óbitos50. Os primeiros casos relatados fora dos EUA foram no 

Haiti, em 198377.  

Na América Latina e Caribe, os casos de AIDS aumentaram, no período de 

1986-87, mais de 95% naquela e 113% nesta região, enquanto na América do Norte 

a elevação foi de 40%81. De acordo com a UNAIDS/OMS/OPAS, a estimativa de 

infecção pelo HIV, em adultos, nas Américas, na virada do século seria de 1 em 200 

pessoas, com uma taxa de prevalência por volta de 0,56%, sendo 1,96% somente 

no Caribe85. A epidemia difere enormemente entre e dentro dos países, 

principalmente no que se refere às formas de transmissão55. No México, América do 

Sul e países andinos o que predomina é a forma de contacto homo/bissexual e UDI. 

Já na América Central e Brasil a forma de transmissão heterossexual vem ganhando 

espaço. Nos países do Caribe, a principal forma é também a heterossexual78. Na 

Argentina, os UDI correspondem a 41,9% dos casos de AIDS relatados, no Uruguai 

26,3% e Paraguai 11%79. Os homossexuais foram os indivíduos mais afetados pela 

AIDS na América Latina e Caribe, e continuam a ser o grupo mais vulnerável a 

infecção e morte pelo HIV80. 



Para tentar deter o avanço da infecção na América Latina e Caribe, os 

respectivos governos uniram-se em parceria com a sociedade civil organizada, 

através de organizações não-governamentais (ONGs) e Universidades82-84. 

No Brasil, o primeiro paciente com AIDS conhecido é de 1980, no Estado de 

São Paulo, e o seu diagnóstico foi estabelecido retrospectivamente em 198556. O 

primeiro caso autóctone do Brasil foi um paciente homossexual masculino de 41 

anos com quadro disseminado de Mycobacterium avium-intracellulare, diagnosticado 

no final do ano de 198257. O último boletim epidemiológico da Coordenação Nacional 

de DST/AIDS, de dezembro de 2002, mostra que os casos de AIDS acumulam, de 

1980 até dezembro do ano passado, 257.780 infecções em adultos e crianças25. 

Durante o ano de 2002, foram notificados mais 9.495 novos casos, sendo 6.031 

verificados no sexo masculino e 3.464 no feminino25. Ainda no nosso país, há uma 

estimativa média de 597.443 pessoas de 15 a 49 anos portadoras assintomáticas e 

sintomáticas pelo HIV, em dezembro de 200026.  

Tal como nos EUA, o início da epidemia de AIDS em nosso país deu 

importância à forma de transmissão sexual. O subgrupo atingido, principalmente de 

início, foi o segmento populacional dos homossexuais masculinos e bissexuais. No 

ano de 1984, 71% dos casos notificados eram de homens que fazem sexo com 

outros homens e bissexuais masculinos58. Todavia, após essa explosão inicial, 

sucedeu-se uma estabilização e, após alguns anos, uma redução na participação 

deste subgrupo populacional entre os casos notificados, em virtude de mudança de 

comportamento no sentido de práticas sexuais mais seguras. 

A outra forma de transmissão clássica do HIV – exposição a sangue e 

derivados – teve um outro subgrupo bastante afetado, nos primeiros anos de 

epidemia: os hemofílicos. Muito destes foram contaminados por não existir, à época 

da explosão da epidemia, triagem sorológica do sangue a ser utilizado. Em 1984, 

este subgrupo representava 62% dos casos de exposição sangüinea58. Com a 

disponibilização de teste para detecção de anticorpos anti-HIV houve diminuição 

abrupta no número de hemofílicos contaminados com o decorrer do tempo, 

chegando hoje, de acordo com o último boletim epidemiológico, a uma taxa de 0,1% 

deste subgrupo entre os casos de exposição sangüínea, no ano de 200225. 

Enquanto a infecção do HIV por transfusão sangüínea e derivados declinava 

entre a população geral e, principalmente, entre os hemofílicos, ascendia entre os 

UDI. A partir de meados da década de 1980, esta forma de transmissão ganha 



destaque dentro da forma de exposição sangüínea. De 1980 a 1990, 25,6% dos 

casos de AIDS notificados no Brasil foram por esta categoria. Deste número, os UDI 

corresponderam a quase 80% dos casos. Para se ter uma idéia da elevação dos 

casos em UDI, em 1984 a participação era de apenas 37% entre os casos de 

transmissão sangüínea, através de compartilhamento de agulhas e seringas58. No 

último boletim epidemiológico, os UDI já correspondem a praticamente todos casos 

(99,2%)25. 

Assim como nos EUA61, este comportamento de risco apresentou-se como 

um dos maiores responsáveis pelo alastramento da epidemia no Brasil, sobretudo 

nas Regiões Sul e Sudeste58, e se revelou como fonte primária da transmissão em 

heterossexuais e nos casos de transmissão perinatal62,63. Essa marcante 

participação dos UDI na disseminação do vírus desempenhou papel importante na 

expansão para municípios de pequeno e médio porte60. 

 Uma vez introduzido o vírus em uma comunidade de UDI, há uma 

disseminação rápida entre seus componentes com uma alta eficácia de 

transmissão64. Além de atuar na forma direta na transmissão do vírus, notou-se que 

as drogas injetáveis levavam ao sexo inseguro. Observou-se que esta inter-relação 

(drogas-sexo), devia-se a comportamento sexual de maior risco, como atividades 

sexuais com múltiplos parceiros ou diminuindo os cuidados de proteção durante a 

relação, ou seja, a não utilização de preservativos65,66.  

Atualmente, a via de transmissão heterossexual é predominante no Brasil, e 

teve números crescentes desde 1980 até final da última década. Isso fez com que a 

AIDS, que outrora era confinada a “grupos populacionais de risco”, disseminasse-se 

à população geral, em especial ao sexo feminino, com incidência crescente nos 

últimos anos72. É necessário ponderar que o aumento de número de casos em 

mulheres não é devido exclusivamente a transmissão heterossexual, sendo 

importante destacar o aumento de mulheres usuárias de drogas injetáveis67.  

De 1980 a 1990 a contaminação por via heterossexual correspondeu a 61,9% 

dos casos de AIDS, sendo que, deste número, 26,5% foram em heterossexuais. Já 

em 2002, os heterossexuais corresponderam a 78% dos novos casos de AIDS 

contaminados por via sexual25.  

A expansão na quantidade de casos de AIDS por via heterossexual contribuiu 

de modo decisivo para o incremento de casos entre indivíduos do sexo feminino, 

acarretando uma alteração da razão homem:mulher, no sentido de uma participação 



proporcionalmente maior das mulheres67,68. A proporção entre homens e mulheres 

estreitou-se de 18:1 casos, em 1985, 9:1 em 1989 e 5:1 em 199271. Esta relação 

progrediu em decréscimo até estabilizar-se em 1:2 no ano de 1997, e já se inverteu 

em alguns municípios brasileiros58. Esta "feminização"58,59,69,70 cada vez mais 

evidente da AIDS parece envolver uma maior vulnerabilidade biológica da mulher ao 

HIV, e promove um incremento do risco de contaminação de gestantes. Noventa por 

cento dos casos registrados em indivíduos menores de 13 anos, em 1998/1999, foi 

devido a transmissão perinatal75.  

Tendo alcançado dimensão claramente nacional, a epidemia de AIDS não se 

restringe mais aos grandes centros urbanos e atinge atualmente mais da metade 

dos quase cinco mil municípios brasileiros, com disseminação espacial maior, nos 

últimos anos, entre os municípios pequenos e mais pobres, se refletindo em uma 

interiorização59. Avançou durante a última década entre os indivíduos de menor 

escolaridade, inclusive invertendo a ordem com os de maior escolaridade73,74, e os 

de baixo poder socioeconômico76. 

O Sistema de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo recebeu 

110.845 notificações de casos de AIDS, desde 1980 até 30/09/2002. Destes, 81.454 

pertencem ao sexo masculino e 29.391 ao sexo feminino, acarretando, razão de 

sexo de homem:mulher de 3:1. Vale lembrar que esta relação já chegou a um 

máximo de 27:1 na metade da década de 1980. O coeficiente de mortalidade da 

população geral vem diminuindo paulatinamente até 1995, e passa a ter quedas 

mais sensíveis a partir deste ano. Em relação à forma de exposição entre os 

homens, os casos entre homo e bissexuais somados (27,6), são praticamente os 

mesmos dos casos entre UDI (27,2%). Já entre os casos no sexo feminino o que 

predomina acentuadamente é a forma heterossexual (61,8%), seguida pelas UDI 

(18,1%). A cidade de São Paulo, em sua regional, é a área que concentra quase 

metade dos casos de todo o estado (43,7%)86. 

O primeiro caso de AIDS dignosticado na região de Ribeirão Preto data de 

1984. Em 1985 e 1986 há o domínio de casos entre hemofílicos e os indivíduos de 

prática homo ou bissexual, com percentuais de notificação de 37% e 50%, 

respectivamente. No decorrer da década de 80 vai ganhando destaque, com 

bastante intensidade, a forma de exposição sangüínea através dos UDI87. Este 

subgrupo ganhou tal importância epidemiológica que no final da década de 1980 era 

responsável por 44,5% dos casos, na região de Ribeirão Preto, enquanto no Estado 



de São Paulo era 21,9% e no Brasil 15,9%87. Na cidade de Ribeirão Preto, a partir 

de 1993, os percentuais atribuídos a esta forma de transmissão foram decrescendo, 

com ascendência para os heterossexuais, assim como no estado e no país22. A 

despeito disto, em 1997 os heterossexuais contavam 13% das notificações e os UDI 

22,5%. Muito evidente neste município é o fato que, desde o início das notificações, 

a relação homem:mulher apresentou um padrão próprio, já iniciando com a cifra de 

1:4, muito abaixo dos valores no estado, no Brasil e até em outros países, para o 

período. Este padrão diferenciado, segundo Menesia22, talvez se deva ao fato do 

elevado consumo de drogas ilícitas por ambos os sexos. 

A regional de saúde de Ribeirão Preto ocupa a quinta colocação, no ranking 

do Estado de São Paulo, em casos notificados de AIDS86. Já a cidade de Ribeirão 

Preto, em relação aos coeficientes de incidência e de mortalidade, ocupa a terceira e 

a quinta posição, respectivamente, no ano de 199986.   

Com o surgimento da infecção pelo HIV, novas diretrizes foram elaboradas 

para a prevenção das DSTs. A contaminação com este novo vírus fez com que as 

DSTs fossem diagnosticadas com maior freqüência9. Divulgação em massa dentro 

da sociedade civil foi necessária para esclarecer as formas de contágio deste 

“grande mal” do final do século XX, que afligia, principalmente, grupos de pessoas 

praticantes de determinados hábitos. Esta nova doença tornou-se disseminada, 

ganhando proporções maiores atingindo indistintamente mulheres e homens, mas 

percebeu-se que a epidemia não segue a mesma trajetória nas populações, 

apresentando-se de maneira distinta em cada área geográfica e afetando 

diferenciados segmentos populacionais. No Brasil, a situação reflete a diversidade 

sociogeográfica do país e sua marcante heterogeneidade regional, que faz da 

epidemia brasileira uma soma de pequenas epidemias regionais. Essas 

características e o dinamismo deste processo, além de dificultarem as atividades de 

acompanhamento do curso da epidemia, de prevenção da disseminação do HIV e 

do planejamento para reduzir o seu impacto, tornam indispensável um conhecimento 

mais profundo e preciso sobre a natureza da AIDS em cada região. A infecção pelo 

HIV é um reflexo de outras doenças infecto-contagiosas, onde indivíduos de menor 

nível sócio-cultural e de menos recursos econômicos são os que mais sofrem, ainda 

que todos possam potencialmente ser afetados. 

Com formas de transmissão bem definidas, alguns tipos de populações 

ficaram mais susceptíveis a esta contaminação4. Desta forma, trabalhos específicos 



foram desenvolvidos para prevenção contra infecção pelo HIV em diferentes grupos 

de indivíduos, tais como: profissionais do sexo, UDI, homossexuais masculinos, 

presidiários, caminhoneiros, meninos de rua, etc. 

No Brasil, segundo o Ministério da Justiça, existiam 284.989 presidiários até 

junho de 2003, sendo 95,6% pertencentes ao sexo masculino. Estão distribuídos em 

1431 estabelecimentos prisionais (penitenciárias, cadeias públicas, colônias 

agrícolas e outros) que não são suficientes, existindo um déficit de 104.263 vagas27. 

O Estado de São Paulo, em junho de 2003, abrigava 41,5% (118.389 indivíduos) de 

todos os presos do Brasil, sendo 94,7% do sexo masculino, e com um déficit de 

43.659 vagas27. 

A cidade de Ribeirão Preto conta com duas unidades prisionais para 

indivíduos com penas já estabelecidas que são a Penitenciária de Ribeirão Preto e a 

Cadeia Pública de Vila Branca, hoje presídio feminino, além do Centro de Detenção 

Provisória (CDP). O total de encarcerados nestas prisões está por volta de 2000 

pessoas.  

Dentro destes espaços, em condições subumanas e na promiscuidade, ocorre 

toda a sorte de infecções e violências. Como conseqüência, a população prisional é 

considerada como sendo de alto risco para infecções relacionadas às condições de 

confinamento21, como: tuberculose, sífilis, HIV, hepatites B e C e DSTs em geral4-

10,13,88-90. Muitos destes indivíduos, freqüentemente, praticam sexo sem uso de 

preservativos em comportamento homossexual, compartilham seringas quando 

usam drogas ilícitas por via endovenosa ou tatuam suas peles sem boas condições 

de higiene. Fatores sociais como marginalização, baixo nível socioeconômico e 

deteriorização do sistema de saúde de nosso país auxiliam a alta disseminação 

destas doenças5,8. 

Infecções oportunísticas foram, pela primeira vez, relatadas em prisioneiros 

de uma prisão estadual do Estado de Nova Iorque, em agosto de 198291. Alguns 

meses depois (março de 1983), o quadro clínico destes indivíduos foi descrito, agora 

já no contexto da síndrome da imunodeficiência adquirida, como pneumonia pelo 

Pneumocystis carinii  e sarcoma de Kaposi em UDI28,92. Já nesta época, há 20 anos, 

o autor categorizava os presidiários como grupo de alto risco para o 

desenvolvimento da síndrome. 

Por volta de meados da década de 1980, vários países europeus tornaram-se 

atentos com o aumento do número de presos infectados pelo HIV. Em alguns países 



como Bélgica, França e Alemanha, as autoridades da área de segurança estavam 

divididas em relação a diversas questões: Necessitam todos de triagem sorológica? 

Necessitam de isolamento para os infectados? Quais os riscos para os agentes 

carcereiros? Como tratar os doentes? 93 Dessa maneira, diversos estudos foram 

realizados, desde então, com intuito de se medir a real extensão  e causa da 

presença da AIDS entre os encarcerados.  

A alta prevalência de infecção pelo HIV entre pessoas encarceradas tem sido 

encontrada em diferentes áreas geográficas3,5,11. Os EUA - país onde os primeiros 

casos de AIDS foram descritos, tanto na população geral quanto nos presidiários - 

tinham em suas prisões 25.088 presos portadores do HIV94, em 2000. Neste país, a 

taxa de prevalência de infecção pelo HIV é 20 vezes maior entre os presos do que 

na população em geral12. Em 1999, nas prisões americanas, 2,1% dos detentos 

eram portadores do HIV23. 

De janeiro de 1994 a dezembro de 1996, 220 mil pessoas foram reportadas 

com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), nos EUA. Destas, 9.370 

(4%) estavam encarceradas à época do diagnóstico3. Ainda nos EUA, prisões do 

estado de Maryland tiveram 3% de prevalência para a população carcerária12. 

Prevalências variáveis foram encontradas em outros países: República da 

Irlanda14, taxa de 2%; Marselha, na França15, 6%; Áustria96, 1,3%; Tijuana, no 

México97, 1,2%  e em Maputo, Moçambique, taxa de 0,6%6. Já em prisões da 

Zâmbia, este valor salta para 25%, inclusive bem maior do que a estimativa de 

prevalência na população geral adulta, que é de 19%24; e na Espanha é encontrado 

24,6%95. 

Em nosso país, o tema já vem sendo estudado desde o final da década de 

1980. Em um estudo realizado entre dezembro de 1993 e abril de 1994, na Casa de 

Detenção de São Paulo, foi encontrada prevalência de 16% para HIV5, em uma das 

pesquisas de maior percentual entre os presos. Em prisão no interior de Minas 

Gerais, em 3,2% de 63 detentos foi diagnosticada sorologia positiva para o HIV8. No 

ano de 1987, um estudo feito em 923 prisioneiros de São Paulo mostrou uma 

soroprevalência de 12,5%11. Estudo na cadeia de Suzano-SP apresentou índice de 

7,5% em 134 amostras111. Na cidade de Sorocaba-SP ocorreu prevalência de 12,6% 

em 1059 presos104. No complexo penitenciário de Campinas-SP, uma pesquisa em 

693 amostras de sangue mostrou 14,4%17 e em Fortaleza-CE encontrou-se uma 

prevalência de 1,64%18. 



Outro grupo de confinados em instituições de recuperação e inserção social 

são os menores infratores. Estes, em grande parte adolescentes, estão bastante 

vulneráveis à infecção pelo HIV. Primeiramente porque, quando estão soltos, vivem 

à mercê da própria sorte, sofrendo diversos tipos de abusos e violência. Já 

encarcerados, estão confinados e detém os mesmos problemas dos adultos: 

promiscuidade, violência sexual, uso de drogas, etc. Em 1999, um trabalho realizado 

em dois centros da Fundação para o Bem Estar de Menor (FEBEM), revelou anti-

HIV reagente em 2,6% de 1122 menores16. 

A explosão das DSTs e, principalmente, a epidemia de HIV/AIDS tem 

mobilizado governo e sociedade civil em busca de estratégias eficazes para seu 

controle. A disseminação de doenças infecciosas em prisões é uma preocupação 

real de todos profissionais de saúde que trabalham na área preventiva. A situação 

de confinamento, nos moldes do nosso atual sistema carcerário, constitui uma 

condição sanitária de difícil controle, uma vez que atinge milhares de pessoas que 

entram para cumprir pena e retornam à sociedade de forma contínua, além das que 

trabalham nestas instituições e as que as visitam. 
As altas taxas de HIV entre os encarcerados, comparado com a população 

em geral, indicam que programas de prevenção devem ser instituídos o quanto 

antes20. Esta desproporção entre presidiários e o restante da população pode 

ocorrer em parte porque os primeiros são constituídos de indivíduos que praticam 

crimes que podem levar a um contato com sangue ou outros líquidos corporais das 

vítimas4. Uma vez na prisão, estes presos podem atuar como vetores transmissores 

do HIV, para outros presos, principalmente, através de contato homossexual e 

compartilhamento de agulhas nos UDI. Isto já foi evidenciado em diferentes análises 

que pesquisaram a soroprevalência do HIV em prisões e encontraram fortes 

evidências de transmissão do vírus dentro do sistema penal19,98-103,105-110. 

No Brasil, a epidemia de AIDS na população prisional não está sendo tratada 

da forma mais adequada por nossas autoridades há vários anos. A falta de 

definições centralizadas para a abordagem deste problema enfatiza a necessidade 

de realização de estudos de abrangência nacional que permitam a elaboração de 

estratégias eficazes para seu controle. 

A ausência de uma ação de aconselhamento dentro do sistema prisional 

contribui para o incremento da infecção pelo HIV. Esta prática consistiria em uma 

estratégia de prevenção que atuaria no âmbito do indivíduo, ou seja, trabalharia com 



a identificação do próprio risco e propiciaria uma reflexão sobre medidas preventivas 

viáveis para o  atendimento ao indivíduo. Através do aconselhamento, o preso teria 

acesso a orientações para a promoção de ações educativas, para conhecimento de 

formas de transmissão, prevenção e tratamento das DSTs, levando à adoção de 

práticas mais seguras. Portanto, se torna urgente uma penetração, ainda maior do 

que já existe, em todo sistema prisional brasileiro, para levar adiante um programa 

de assistência e prevenção de qualidade. Para isso, se faz necessário promover 

estudos sobre perfil epidemiológico desta população nas maiores unidades 

penitenciárias deste país. 

O único trabalho existente em Ribeirão Preto foi realizado na Cadeia Pública 

de Vila Branca em 1996. Apesar de não ficar bem claro a metodologia do estudo, 

este mostrou 24 (5,8%) portadores de AIDS em 411 presos112. Na penitenciária de 

Ribeirão Preto existe um número considerável de presos (aproximadamente 50 

indivíduos), que faz acompanhamento médico por conta do HIV. Há um estimável 

número de presos e uma ausência de um trabalho de busca ativa sorológica para o 

HIV, apesar do bom trabalho de assistência aos pacientes portadores, feito pela 

administração do presídio em parceria com o Programa de DST/AIDS da Secretaria 

de Saúde de Ribeirão Preto. Torna-se necessário, já que nenhum estudo 

semelhante tenha sido feito nesta instituição, a determinação do perfil sorológico 

desta unidade para realização de medidas preventivas e assistenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  OBJETIVOS 
 

 

 

Na população carcerária masculina da Penitenciária de Ribeirão Preto, este 

estudo objetiva: 

 

1. Estimar a prevalência de infecção pelo HIV. 

2. Investigar os fatores de riscos para infecção pelo HIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
  

3.1  Modelo de Estudo 
Este estudo foi realizado utilizando-se o modelo transversal. 

 

 

3.2  Divisão da População Carcerária 
A penitenciária de Ribeirão Preto divide seus 1.030  presidiários (número de 

maio de 2003) em basicamente três ambientes: 

A. Pavilhões. São em número de quatro e abrigam mais de 80% dos presos em 

regime fechado, assim distribuídos: 

Pavilhão I 189   presos. 

Pavilhão II 234   presos. 

Pavilhão III 236   presos 

Pavilhão IV 234   presos 

Total 893   presos 

 

B. “Seguro”. Ala dos presos que correm risco de vida e necessitam de 

isolamento. Contava com 30 presos. 

 

C. Ala de progressão continuada (APP). Área que contém os presos que saem 

do regime fechado dos pavilhões para o semi-aberto. Existiam 107 presos. 

 

3.3 População de Referência 
A população de referência foi representada pela totalidade dos 893 

presidiários confinados em regime de prisão fechada nos 4 pavilhões da 

Penitenciária Ribeirão Preto, no início do estudo, em maio de 2003. 

 

 

 



3.4 População de Estudo e Tamanho Amostral 
A partir da população de referência foi realizada uma amostragem de 

presidiários, com base na fórmula utilizada para determinação do n em 

levantamentos: 

2

2

d
PQZn =

 

onde: 

n =  tamanho amostral mínimo; 

Z =  variável reduzida, cujo valor para um alfa de 0,05 é 1,96; 

P =  prevalência estimada de se encontrar o fenômeno estudado; 

Q =  complemento da prevalência estimada (1 - P); 

d = precisão desejada, ou seja, a diferença admitida entre a verdadeira prevalência e 

a prevalência estimada pela pesquisa. 

De acordo com estudos anteriores em outras penitenciárias brasileiras, o P foi 

definido baseado na prevalência de infecção pelo HIV da ordem de 15,0%. Para a 

precisão desejada (d), visando uma compatibilização com os recursos disponíveis, 

empregou-se o valor de 4. 

Assim sendo, assumindo um alfa de 0,05, uma precisão (d) de 4 e uma 

prevalência estimada de infecção pelo HIV da ordem de 15,0%, o tamanho amostral 

mínimo determinado foi de 306 indivíduos. Ao final, participaram do estudo 333 

indivíduos, que constituíram a população de estudo. 

Empregando-se um processo de amostragem casual simples, foram 

sorteados 100 presos de cada um dos quatro pavilhões. Destes 400, concordaram 

em participar do estudo 333 presos, no período de 13 de maio a 14 de agosto de 

2003, assim distribuídos: 

Pavilhão I   87   presos 

Pavilhão II 83   presos 

Pavilhão III 86   presos 

Pavilhão IV 77   presos 

Total 333 presos 

 
 



3.5 Critérios de Inclusão 
Foram incluídos todos os presidiários sorteados que manifestaram 

concordância em participar da pesquisa mediante assinatura de um termo de 

consentimento livre, após tomar conhecimento dos seus objetivos e metodologia. 

 

3.6 Critérios de Exclusão 
Foram inicialmente excluídos os presos do “seguro” – por questão de 

segurança dos próprios – e os da APP, por serem de alta rotatividade e se alojarem 

em área de difícil acesso ao local da realização do estudo. Dos presos sorteados, 

foram excluídos apenas os que se recusaram a participar do estudo, após tomar 

conhecimento dos seus objetivos e metodologia. 

 

3.7 Localização da Penitenciária e Local do Estudo 
O presente estudo foi realizado na Penitenciária de Ribeirão Preto, situado na 

Rodovia Abrão Assed (SP-333), KM 47, em Ribeirão Preto–SP. Esta unidade 

prisional conta com salas individuais destinadas para atendimento médico, 

odontológico e cuidados de enfermagem. Nesta área há duas salas de ambulatório 

para atendimento médico, uma sala devidamente equipada para atendimento 

odontológico, um posto de coleta de exames laboratoriais e um posto de 

enfermagem, com salas para administrar medicamentos e para realização de 

curativos. O local conta ainda com oito celas individuais para presos que necessitem 

ficar em isolamento por algum problema médico diagnosticado.  
 

3.8 Coleta de Informações 
Foram fornecidas a todos os presos contatados, em linguagem acessível, 

informações sobre DSTs, AIDS, hepatites B e C: principais aspectos de transmissão 

e evolução, riscos associados a diferentes práticas sexuais e importância do 

diagnóstico sorológico. Aos participantes com sorologia reagente ao HIV, garantia-se 

atendimento médico especializado no ambulatório de DST/AIDS  do Posto do 

Castelo Branco, da rede municipal. Para os presidiários diagnosticados com sífilis, o 

tratamento seria feito no serviço médico da própria penitenciária. Àqueles que 

concordaram em participar, solicitou-se leitura do termo de consentimento (Apêndice 

1), seguido de assinatura. Em seguida o participante foi submetido à aplicação de 

questionário específico (Apêndice 2), realizado pelo próprio pesquisador, garantindo-



se sigilo absoluto de todas as informações coletadas, bem como dos resultados 

sorológicos, acordado em termo de consentimento. O questionário foi aplicado na 

dependência destinada à aplicação de medicamentos.  

 

3.9 Variáveis Estudadas Através do Questionário 
Foram estudadas 38 variáveis, a seguir discriminadas: 

 

3.9.1 Nome: identificação verdadeira do participante, idêntica à lista fornecida pela 

administração da penitenciária. 

 

3.9.2 Nascimento e idade: dia, mês e ano do nascimento e idade completa. 

 

3.9.3   Estado civil: codificado como: 

1. casado 
2. solteiro 
3. amasiado 
4. viúvo  
5. divorciado/separado 

 
3.9.4   Filhos: número total de filhos do participante 

 
3.9.5   Local de nascimento: codificado como: 

1. Ribeirão Preto 
2. região de Ribeirão Preto 
3. outra região do Estado de São Paulo 
4. outro estado. 

 
3.9.6   Local de residência: anotado de modo análogo ao item 3.9.5. 

 
3.9.7   Escolaridade: tempo de estudo do participante, assim codificado:  

1. nenhuma   
2. até 2 anos 
3. 2 a 5 anos 
4. 5 a 8 anos 
5. colegial incompleto 
6. colegial completo  
7. superior incompleto 
8. superior  completo. 

 
3.9.8 Tempo total da pena: período total do encarceramento do participante. 

 



3.9.9 Tempo já cumprido: tempo contado a partir da prisão do participante até o 
momento do estudo. 

 
3.9.10 Internação em reformatório/FEBEM: internação em instituições corretivas 

quando o participante era menor de idade, assim codificado: 
1. sim 
2. não  
3. não sabe  

 
3.9.11 Antecedentes de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) do tipo 

ulcerativa: qualquer episódio de uma ou mais DST com úlcera, assim 
codificado:  

1. não 
2. uma vez  
3. mais de uma vez 

 
3.9.12 Tratamento das DSTs do tipo ulcerativa: se houve por parte do participante 

tratamento das DSTs do tipo ulcerativa, e onde tratou, de acordo com as 
opções: 

1. médico 
2. não tratou 
3. não se aplica 
4. farmácia  

 
3.9.13 Antecedentes de DSTs do tipo não ulcerativa: qualquer episódio de uma 

ou mais DST sem úlcera, seguindo as opções: 
1. não   
2. uma vez  
3. mais de uma vez.  

 
3.9.14 Tratamento das DSTs do tipo não  ulcerativa: se houve por parte do 

participante tratamento das DSTs do tipo ulcerativa, e onde tratou, de acordo 
com as opções: 

1. médico  
2. não tratou 
3. não se aplica 
4. farmácia  

 
3.9.15 Circuncisão: o participante já realizou cirurgia de postectomia, apresentando 

as opções: 
1. sim 
2. não 

 
3.9.16 Tatuagem: o participante tinha realizado e/ou apresentava tatuagem. As 

respostas classificadas em:  
1. sim 
2. não 

 
 



3.9.17 Piercing: o participante tinha realizado e/ou apresentava piercing. As 
respostas foram classificadas como: 

1. sim 
2. não 
 

3.9.18 Sorologia para o HIV previamente: o participante já realizou exame para 
HIV e quantas vezes. As opções de resposta foram classificadas em:  

1. não 
2. uma vez 
3. mais de uma vez 
4. não sabe 

 
3.9.19 Resultado da sorologia para HIV previamente: se o participante realizou 

sorologia para HIV previamente, qual seu resultado. As respostas foram 
classificadas como: 

1. positivo 
2. negativo 
3. não sabe 
4. não se aplica 

 
3.9.20 Transfusão: se o participante tinha recebido transfusão de sangue. As 

respostas foram classificadas em: 
1. não 
2. uma vez 
3. mais de uma vez 
4. não sabe 

 
3.9.21 Relacionamento sexual com usuários de drogas ilícitas: o participante 

teve relação sexual com alguma pessoa que tivesse usado algum tipo de 
droga ilícita. As respostas foram definidas como: 

1. sim 
2. não 

 
3.9.22 Uso de drogas ilícitas não injetáveis agora ou no passado: consumo atual 

ou passado de drogas ilícitas não injetáveis; se a resposta fosse afirmativa, 
especificar nome (s). As respostas foram classificadas em: 

1. sim 
2. não 
3. não sabe 

 
3.9.23 Uso de drogas ilícitas injetáveis no passado: consumo no passado de 

drogas ilícitas injetáveis, classificado em: 
1. freqüentemente  
2. às vezes 
3. raramente 
4. uma vez 
5. nunca 
6. não se aplica 



3.9.24 Tempo de uso de drogas ilícitas injetáveis no passado: se o participante 
fez uso de drogas injetáveis por quanto tempo. As opções foram: 

1. mais de 5 anos 
2. 3 a 5 anos 
3. 1 a 3 anos 
4. menos de um ano 
5. não se aplica. 

 
3.9.25 Compartilhamento no passado de agulhas ou seringas: uso 

compartilhado de agulhas e/ou seringas para injetar drogas ilícitas no 
passado. As opções foram classificadas como: 

1. freqüentemente 
2. às vezes 
3. raramente 
4. uma vez 
5. nunca 
6. não se aplica 

 
3.9.26 Uso atual de drogas ilícitas injetáveis: consumo atual de drogas ilícitas 

injetáveis, assim codificadas: 
1. freqüentemente 
2. às vezes 
3. raramente 
4. uma vez 
5. nunca 
6. não se aplica. 

 

3.9.27 Compartilhamento atual de agulhas ou seringas: uso compartilhado de 
agulhas e/ou seringas para injetar drogas ilícitas atualmente. As opções foram 
classificadas como: 

1. freqüentemente 
2. às vezes 
3. raramente 
4. uma vez 
5. nunca 
6. não se aplica 

 
3.9.28 Preferência sexual: o participante tem preferência por qual sexo. As 

respostas foram classificadas em: 
1. heterossexual 
2. homossexual 
3. bissexual 
4. desconhecido 

 
3.9.29 Quantos parceiros teve um ano antes da prisão: número de parceiros  com 
quem o participante teve relação sexual um ano antes da prisão. 
 



3.9.30 Visita íntima: se o participante tem visita íntima com parceiro (a). As opções 
foram assim codificadas: 

1. sim 
2. não 

 
3.9.31 Uso de preservativo na visita íntima: freqüência de uso de preservativo, 

pelo participante nas relações sexuais da visita íntima, classificada em: 
1. sempre 
2. às vezes;  
3. nunca 
4. não se aplica 

 
3.9.32 Sexo com colegas na prisão: se o participante tem relações sexuais com 

colegas da prisão. As respostas foram codificadas em: 
1. freqüentemente 
2. às vezes 
3. raramente 
4. uma vez 
5. nunca 
6. não sabe 

 
3.9.33 Forma de sexo com os colegas: Tipo de sexo praticado entre o participante 

e colegas, classificado da seguinte maneira: 
1. ativo 
2. passivo 
3. ativo/passivo 
4. só oral 
5. só masturbação 
6. não se aplica 

 
3.9.34 Uso de preservativo em relação sexual com os colegas: freqüência de uso 

de preservativo nas relações sexuais com colegas, classificada em: 
1. sempre 
2. às vezes 
3. nunca 
4. não se aplica 

 
3.9.35 Antecedentes de icterícia: se o participante tinha apresentado no passado 

evidências de icterícia. As respostas foram classificadas em: 
1. sim 
2. não 
3. não sabe 

 
3.9.36 Antecedentes de hepatite: se o participante tinha apresentado no passado 

manifestações clínicas de hepatite, segundo ele próprio. As respostas foram 
classificadas em: 

1. sim 
2. não 
3. não sabe 



3.9.37 Tabagismo: se o participante fuma cigarros atualmente. As respostas foram 
classificadas em: 

1. sim 
2. não 
3. não sabe 

 

3.10 Coleta de Sangue 
Para a coleta de sangue, foram utilizadas agulhas descartáveis e dois tubos 

do tipo vacutainer, sendo um com capacidade de 5 ml, para sorologias do HIV e 

sífilis, e outro de 10 ml, para sorologias de hepatite B e C. Cada tubo foi identificado 

com as iniciais dos respectivos nomes e com  o número de ordem do questionário 

aplicado. As amostras foram coletadas, na grande maioria, na semana seguinte à 

aplicação do questionário, em dia próprio para a coleta. O sangue foi colhido por 

auxiliar de enfermagem, funcionária concursada da penitenciária e, posteriormente, 

por enfermeira graduada. Todo material de consumo utilizado para obtenção destas 

amostras foi adquirido pelo Programa de DST/AIDS da Secretaria de Saúde de 

Ribeirão Preto. 

Após a coleta, as amostras foram armazenadas em caixa de isopor, dentro da 

qual havia estantes de madeira projetadas especialmente para permitir que os tubos 

permanecessem em uma inclinação de aproximadamente 15°, para facilitar a 

retração do coágulo e possibilitar melhor rendimento do soro de cada amostra. O 

isopor era mantido refrigerado com barras de gelo reciclável, colocadas entre as 

estantes. 

Terminada a coleta, as amostras eram encaminhadas, pelo próprio 

pesquisador, ao laboratório de referência de sorologias para DSTs da Secretaria de 

Saúde de Ribeirão Preto, no posto de saúde do Castelo Branco, onde eram 

deixados os tubos com sangue para a realização das sorologias do HIV e sífilis. O 

restante era conduzido ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), onde foram 

centrifugados e estocados para serem enviados ao Centro de Referência Nacional 

de Hepatites Virais do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

 

 

 

 



3.11 Análise Sorológica 
A sorologia do HIV é a única analisada na presente pesquisa. As demais – 

sífilis, hepatite B e C – serão objeto de estudos futuros. 

No laboratório, as amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm, durante 10 

minutos. Duas alíquotas de soro de cada amostra foram armazenadas em tubo tipo 

eppendorf, identificados com numeração própria do laboratório e estocados em 

freezer a 20°C negativos.  

Para detecção de anticorpos anti-HIV-1, seguiram-se as orientações do 

Ministério da Saúde, através da Portaria número 59 de 28 de janeiro de 2003, 

divididas em 3 etapas:  

Etapa I – Triagem sorológica. Consiste na realização de um teste 

imunoenzimático (ELISA), capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2. O 

ELISA utilizado não poderá ser de avaliação rápida (teste rápido). As amostras não 

reagentes serão definidas como negativa para o HIV. As amostras reagentes nesta 

etapa são submetidas a um segundo ELISA – com princípio metodológico e/ou 

antígenos distintos do primeiro ELISA utilizado – em paralelo ao teste de 

imunofluorescência indireta (IFI) para HIV-1 ou ao teste imunoblot para HIV. Aquelas 

com resultados discordantes ou indeterminados são submetidas diretamente ao 

teste Western Blot. As duas etapas seguintes são realizadas no Instituto Adolfo Lutz 

de Ribeirão Preto. 

Etapa II – Consiste na confirmação sorológica por teste de IFI para o HIV-1 

em paralelo ao segundo ELISA. Estes dois testes reagentes são definidos como 

“amostra positiva para HIV-1”.  

Etapa III – Baseia-se na confirmação sorológica pela realização do teste 

Western blot. Na interpretação deste exame são observados os seguintes critérios:  

a) amostra reagente: quando há presença de, no mínimo, duas bandas dentre: gp 

160/120; gp 41; p 24. O resultado é definido como amostra positiva ao HIV-1. 

b) amostra não reagente: ausência de bandas, tendo seu resultado definido como 

amostra negativa ao HIV-1. Neste caso a amostra deve ser submetida à 

investigação de anticorpos para o HIV-2.  

c) amostra indeterminada: qualquer outro padrão de bandas diferente dos descritos 

anteriormente. O resultado é definido como amostra indeterminada ao HIV-1,  

devendo ser submetida à investigação de anticorpos para o HIV-2. Uma nova 

coleta é feita após 30 dias com o propósito de verificar a possível ocorrência de 



soroconversão recente.  

Para todas as amostras liberadas com resultado reagente (positivo) nas 

etapas confirmatórias (II ou III), é obrigatória a coleta de uma nova amostra de 

sangue para repetição da etapa I, com o objetivo de confirmar a positividade da 

primeira amostra. Caso os resultados desta segunda amostra sejam não reagentes 

ou indeterminados, são novamente realizadas todas as etapas acima seqüenciadas.  

 

3.12 Descrição dos Métodos Sorológicos  
Serão descritos os métodos ELISA e imunofluorescência indireta (IFI). Não foi 

necessário a realização do método Western blot. 

- Teste imunoenzimático (ELISA): 
Foi utilizado o reativo Enzygnost® Anti-HIV ½ Plus, produzido pela Dade 

Behring. As imunoglobulinas HIV específicas contidas na amostra ligam-se às 

proteínas recombinantes dos HIV-1, HIV-2 e/ou HIV 1 (subtipo) fixadas à superfície 

da placa de microtitulação. Após eliminação dos componentes não ligados, o 

complexo conjugado é ligado aos anticorpos HIV específicos.  

Após eliminação do conjugado em excesso, é interrompida por adição da 

solução para bloqueio POD (reação cromática amarela). A intensidade da cor é 

proporcional à concentração de anticorpos na amostra. O processamento do teste 

imunoenzimático efetua-se com os processadores ELISA BEP® II, BEP® III e BEP® 

2000.  

Definiu-se o ponto de corte (cutoff), tirando o valor médio de todos os valores 

de extinção (positivos e negativos) válidos e em seguida somando-se ao valor de 

0,400.  

 

- Teste de Imunofluorescência Indireta (IFI): 
Este ensaio consiste na reação de soros ou plasmas humanos com células 

K37-3, infectadas pelo HIV1, fixadas em lâminas de microscopia para fluorescência. 

Aproximadamente 25,0% a 35,0% das células possuem antígenos virais capazes de 

ser detectados em sua superfície. A reação entre o antígeno fixado e o anticorpo 

presente nas amostras é visualizada após a adição de anti-imunoglobulina humana 

conjugada com isotiocianato de fluoresceína. 

Na leitura desta reação foi utilizado um microscópio para fluorescência Nikon, 

tipo Labophot-2. 



Obteve-se o resultado comparando o background de fluorescência do soro 

controle negativo, fornecido pelo fabricante, com o do soro em teste. Foi considerada 

amostra positiva (reagente) aquela com fluorescência maior que o background 

observado no controle negativo, e negativa (não reagente), a que apresentou 

fluorescência semelhante ao background negativo.  

De todas as amostras reagentes ao teste de IFI foi colhida uma segunda 

amostra de sangue, e repetida a etapa I para confirmação da positividade da 

primeira amostra. 

 

3.13 Digitação e Organização dos Dados 
Os dados da pesquisa foram digitados pelo próprio autor, criando-se um 

banco de dados no Programa EPIINFO 6.04200, que posteriormente foram 

transferidos para o Programa STATA 6.0201. 

 

3.14 Análise Estatística 
As possíveis associações entre as variáveis qualitativas ou quantitativas 

estratificadas e a presença do marcador para o HIV foram testadas inicialmente 

através de uma análise univariada, pelo teste do χ2. Nas ocasiões em que o teste 

não pode ser aplicado, em razão do reduzido número de participantes, optou-se pelo 

teste exato de Fischer. Estas análises foram realizadas através do pacote STATA na 

sua versão 6.0201. 

As variáveis que na análise univariada apresentaram um valor de “p” igual ou 

inferior a 0,25 foram selecionadas para uma análise multivariada, através de um 

modelo de regressão logística baysiano.  

 

3.15 Aspectos Éticos  
O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

HCFMRP-USP, em sua 152a Reunião Ordinária realizada em 28/04/2003. 

     

 

 

 

 

 



 

4 RESULTADOS 

 

 

 
4.1 Aspectos Descritivos da População de Estudo 

Inicialmente, responderam ao questionário e assinaram o termo de 

participação 345 presos. Contudo, somente 333 colheram amostras de sangue, 

tendo ocorrido 12 desistências no momento da coleta.  

As tabelas de 1 a 10 são apenas descritivas e mostram características gerais 

da população estudada. As tabelas seguintes representam a análise da distribuição 

da sorologia do HIV, de acordo com diferentes variáveis, e constituem o estudo da 

associação entre a presença dessa infecção e seus possíveis fatores preditores. 

Conforme pode ser visto na Tabela 1, existia no início dessa investigação um 

total de 893 presidiários dispostos em 4 pavilhões, com uma distribuição numérica 

muito semelhante em três deles (2, 3 e 4) e um valor menor no outro (189). Os 333 

participantes desse estudo representam 37,3% do total de presidiários inicialmente 

encontrados nos 4 pavilhões, com um predomínio percentual de participação dos 

residentes no pavilhão 1 (46,0%) e uma distribuição que oscilou entre 32,9% e 

36,4% nos demais. Vale frisar que existiam ainda outros 138 presidiários, incluindo-

se os do “seguro” e os da ala de progressão continuada (APP), perfazendo um total 

de 1030 pessoas. Assim, o percentual de participação em relação à totalidade da 

população do presídio foi igual a 32,3% (333/1030). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1 – Distribuição dos presidiários nos pavilhões estudados e seus  respectivos 
participantes. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 

 

 
PAVILHÃO 

 
NÚMERO DE  

 
PARTICIPANTES 

 PRESIDIÁRIOS           n              % 
1 189          87            46,0 
2 234          83            35,5 
3 236          86            36,4 
4 234          77            32,9 

Total 893        333            37,3 

 

 Em relação a variável idade (Tabela 2), os presidiários apresentam uma 

média de 30,1 anos e desvio padrão de 8,2. A mediana é de 28 anos e a amplitude 

de variação mostrou-se consideravelmente larga, variando de 19 a 69 anos. 

 

Tabela 2 –  Valores da média, desvio padrão, mediana e amplitude de variação da 
idade nos presidiários. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
IDADE PRESIDIÁRIO 

Média 30,06 

Desvio padrão 8,18 

Mediana 28 

Amplitude de variação 19 a 69 

 
O estudo dos participantes segundo o pavilhão e o grupo etário (Tabela 3) 

revela uma concentração nos grupos de 25 a 30 anos (32,1%) e de 19 a 24 anos 

(28,9%), mostrando que até os 30 anos de idade concentram-se mais de 60% deles. 

Os grupos de 31 a 35 e de 36 a 45 anos participam com percentuais menores e muito 

próximos entre si (16,5% e 18%, respectivamente). No extremo superior de idade 

(>45 anos) observa-se o mais baixo percentual de participação (4,5%). A 

superioridade do grupo de 25 a 30 se dá, predominantemente, nos pavilhões 1 e 2 

(32,2% e 34,9%, respectivamente). Por outro lado, o grupo de 19 a 24 anos tem uma 

participação maior nos pavilhões 3 e 4 (34,9% e 6,3%, respectivamente).  



Tabela 3 – Distribuição dos presidiários segundo idade e pavilhão. Penitenciária de 
Ribeirão Preto, 2003. 

 

FAIXA  PAVILHÃO   

ETÁRIA 1 2 3 4 Total 

    n        %     n       %     n       %     n        %     n       % 

19-24 anos   17    19,6    21    25,3    30    34,9    28    36,3    96    28,9

25-30 anos   28    32,2    29    34,9    27    31,4    23    29,9  107    32,1

31-35 anos   13    14,9    15    18,1    16    18,6    11    14,3    55    16,5

36-45 anos   23    26,4    16    19,3    11    12,8    10    13,0    60    18,0

> 45 anos   06      6,9    02      2,4    02      2,3    05      6,5    15      4,5

Total   87  100,0    83  100,0    86  100,0    77  100,0  333  100,0

 

A Tabela 4 mostra que a maioria dos participantes nasceu em cidades da 

região de Ribeirão Preto (31,6%), seguida dos nascidos em outra região do Estado 

de São Paulo (24,6%) e nos outros estados do País (22,5%). Nascidos em Ribeirão 

Preto representam 21,3% dos participantes, concentrando-se de modo mais 

evidente no pavilhão 1 (28,7%), quando comparado aos demais. 

Tabela 4 – Distribuição dos presidiários segundo local de nascimento e pavilhão.  
Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
   

 
PAVILHÃO  

LOCAL DE 
NASCIMENTO 

 
1 

 
2

 
3

 
       4

 
Total

 
 

   
  n      % 

 
 n       % 

   
    n       % 

 
   n       % 

   
    n       % 

 
Ribeirão Preto 

 
 25     28,7  

 
  16    19,3 

 
  16    18,6 

 
  14     18,2 

 
   71    21,3

Região de 
Ribeirão Preto 

 
 25     28,7 

 
  27    32,5 

 
  28    32,6 

 
  25     32,4 

 
 105    31,6

Outra região de 
São Paulo 

 
 18     20,7 

 
  20    24,1 

 
  22    25,6 

 
  22     28,6 

 
  82     24,6

 
Outro estado 

 
 19     21,9 

 
  20    24,1 

 
  20    23,2 

 
  16     20,8 

 
  75     22,5

 
Total 

 
 87   100,0 

  
 83  100,0 

  
 86  100,0 

  
 77   100,0 

 
333   100,0

 



Analisando-se o local de residência (Tabela 5), verifica-se que apenas 3% 

têm moradia fixada fora do Estado de São Paulo e 21,3% em outras regiões do 

Estado. Chama atenção que mais de três quartos dos participantes moram em 

Ribeirão Preto e região (34,8% na cidade e 40,9% na região). A distribuição dentro 

dos pavilhões evidencia predomínio dos que residem na cidade de Ribeirão Preto, 

entre os habitantes do pavilhão 1 (54,0%). 

 

Tabela 5 – Distribuição dos presidiários segundo local de residência e pavilhão. 
Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
   

 
PAVILHÃO  

LOCAL DE 
RESIDÊNCIA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
        4 

 
Total 

 
 

  
 n       % 

   
   n       % 

  
   n        % 

   
   n       % 

    
   n        % 

 
Ribeirão Preto 

 
47     54,0  

 
  27    32,5 

 
  23     26,8

 
  19    24,7 

 
 116    34,8

Região de 
Ribeirão Preto 

 
28     32,2 

 
  34    41,0 

 
  43     50,0

 
  31    40,2 

 
 136    40,9

Outra região 
de São Paulo 

 
11     12,6 

 
  18    21,7 

 
  18     20,9

 
  24    31,2 

 
   71    21,3

 
Outro estado 

 
01       1,2 

 
  04      4,8 

 
  02       2,3

 
  03      3,9 

 
   10      3,0

 
Total 

 
87   100,0 

 
  83   100,0

   
  86   100,0

 
  77   100,0 

 
333   100,0

 

A distribuição em relação ao estado civil (Tabela 6) revela que praticamente a 

metade dos participantes (49,0%) situa-se na categoria “amasiado”, com a segunda 

colocação sendo ocupada pelos solteiros (32,7%). Casados e divorciados/viúvos 

mostram percentuais semelhantes e bastante inferiores aos grupos anteriormente 

mencionados (9,0% e 9,3%, respectivamente). Comparado aos demais, o pavilhão 1 

concentra percentuais mais elevados de indivíduos casados. 

A Tabela 7 mostra que a maioria dos pesquisados (58,3%) relata já ter 

realizado exames sorológicos para o HIV, e que quase 1/3 do total refere a 

realização de tais exames em mais de uma vez (31,6%). Percebe-se uma maior 

concentração de indivíduos já submetidos à sorologia para o HIV dentre aqueles 

internos no pavilhão 1, onde os percentuais de realização atingem valores iguais a 

33,3%, para um exame, e 39,1% para exames repetidos. Nos demais pavilhões 



ocorrem valores consideravelmente mais elevados de não realização de testes para 

o HIV, de modo particular no pavilhão 2 (48,2%).  

 

Tabela 6 – Distribuição dos presidiários segundo estado civil e pavilhão. 
Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003 

 
   

 
PAVILHÃO  

ESTADO 
CIVIL 

 
1 

 
2 

 
3 

 
        4 

 
Total 

 
 

 
   n       % 

 
   n        % 

 
  n       % 

   
  n        % 

   
    n        % 

 
Casado 

 
 12     13,8  

 
  07      8,4 

 
 05       5,8 

 
 06       7,8 

 
   30       9,0

 
Solteiro 

 
 19     21,8 

 
  33    39,7 

 
 34     39,5 

 
 23     29,9 

 
 109     32,7

 
Amasiado 

 
 39     44,8 

 
  40    48,3 

 
 44     51,2 

 
 40     51,9 

 
 163     49,0

Divorciado - 
viúvo 

 
 17     19,6 

 
  03      3,6 

 
 03       3,5 

 
 08     10,4 

 
   31       9,3

 
Total 

 
 87   100,0 

 
  83  100,0 

 
 86   100,0 

  
 77    100,0 

  
333   100,0 

 
 

 

 

Tabela 7 – Distribuição dos presidiários segundo exame anti-HIV prévio e pavilhão. 
Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
   

 
PAVILHÃO  

EXAME ANTI-
HIV PRÉVIO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
        4 

 
Total 

 
 

   
 n       % 

    
   n       % 

   
   n       % 

  
   n       % 

   
    n       % 

 
Não 

 
24     27,6  

 
  40     48,2

 
  37    43,0 

 
  34    44,1 

 
 135    40,5

 
Uma vez 

 
29     33,3 

 
  20     24,1

 
  21    24,4 

 
  19    24,7 

 
   89    26,7

Mais de uma 
vez 

 
34     39,1 

 
  21     25,3

 
  27    31,4 

 
  23    29,9 

 
 105    31,6

 
Não sabe 

 
00       0,0 

 
  02       2,4

 
  01      1,2 

 
  01      1,3 

 
   04     1,2 

 
Total 

 
87   100,0 

   
83   100,0 

  
 86  100,0 

  
77   100,0 

  
333  100,0 

 



A Tabela 8 mostra a distribuição dos participantes segundo história de 

consumo de drogas ilícitas não injetáveis, bem como dos tipos de drogas referidas. 

Percebe-se um amplo consumo dessas drogas na população de estudo, com menos 

de 1/5 dos participantes negando o seu uso em algum momento da vida (18,6%). 

Como droga de uso isolado destaca-se a maconha, referida por 108 presidiários 

(32,4%). Quando se associa seu uso às outras drogas, seu consumo passa a ser 

mencionado por mais de 70% (234/333) do total de participantes. Em relação aos 

pavilhões, os de número 3 e 4 relatam maiores percentuais de uso de maconha 

isoladamente (37,2% e 37,6%, respectivamente), quando comparados aos pavilhões 

1 e 2. Quando se consideram combinações de drogas, a associação  

maconha/cocaína é a mais relatada (19,3%), seguida por maconha/cocaína/crack 

(14,7%). Cocaína, isolada ou combinada, ocupa o segundo lugar na preferência de 

uso (38,7%, ou 129/333), seguida do crack, também isolado ou combinado (22,2%, 

74/333).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8 – Distribuição dos presidiários segundo tipo de droga não injetável usada 
no passado e pavilhão. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
           PAVILHÃO  

TIPO DE 
DROGA  

 
1 

 
2 

 
3 

 
        4 

 
Total 

NÃO 
INJETÁVEL 

 
  n        % 

 
  n        % 

 
  n         % 

 
   n        %    n         % 

 
Maconha 

 
 27     31,1  

 
 20     24,1 

 
 32      37,2 

 
  29     37,6 

 
 108    32,4 

 
Cocaína 

 

 
 03       3,4 

 
 03       3,6 

 
 02        2,3 

 
  02       2,6 

 
   10      3,0 

 
Crack 

 

 
 02       2,3 

 
 02       2,4 

 
 00        0,0 

 
  02       2,6 

 
   06      1,8 

 
Maconha/ 
Cocaína 

  
 19     21,9 

 
 14     16,9 

 
 14      16,3 

 
  17     22,1 

 
   64    19,3 

 
Maconha/ 

Crack 

 
 05       5,7 

 
 03       3,6    

 
  03       3,5 

 
  02       2,6 

 
   13      3,9 

 
Crack/ 

Cocaína 

 
 02       2,3 

 
 01       1,2 

 
  02       2,3 

 
  01       1,3 

 
   06      1,8 

Maconha/ 
Crack/ 

Cocaína 

 
 09     10,3 

 
 14     16,9 

 
  16     18,7 

 
  10     13,0 

 
   49    14,7 

 
Outros tipos 

 
 05       5,7    

 
 03       3,6 

 
  02       2,3 

 
  05       6,5 

 
   15      4,5 

 
Nunca 
usaram 

 
 15     17,3 

 
 23     27,7 

 
  15     17,4 

 
  09     11,7 

 
  62     18,6 

 
Total 

 
 87   100,0 

 
 83   100,0 

 
  86   100,0 

 
  77   100,0 

 
333    100,0

 

 

 

 

 

 

 



O uso de drogas não injetáveis segundo a faixa etária (Tabela 9) revela uma 

nítida tendência decrescente à medida que aumenta a idade, passando de 88,5%, 

entre os mais jovens, a 53,3% entre aqueles acima de 45 anos (χ2 para tendência 

linear = 16,715; p<0,0001). Destaca-se novamente o enorme consumo de drogas 

ilícitas não injetáveis nos presidiários estudados, atingindo 81,4% deles. Agrupando-

se as faixas etárias “19 a 24” com “25 a 30”, e cotejando-as com o agrupamento 

formado pelas demais, verifica-se associação estatisticamente significante entre as 

variáveis (χ2 
(1GL) = 11,58; p = 0,001). 

 

Tabela 9 - Distribuição dos presidiários segundo idade e uso de drogas ilícitas não 
injetáveis. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
DROGAS NÃO INJETÁVEIS 

FAIXA ETÁRIA SIM NÃO Total 

       n           %      n           %      n            % 

 
19-24 anos 

   
     85        88,5 

    
    11        11,5 

     
    96        100,0 

 
25-30 anos 

     
     92        86,0 

     
    15        14,0 

    
  107        100,0 

 
31-35 anos 

   
     45        81,8 

     
    10        18,2 

    
    55        100,0 

 
36-45 anos 

   
     41        68,3 

   
    19        31,7 

   
    60        100,0 

 
> 45 anos 

    
       8        53,3 

  
      7        46,7 

   
    15        100,0 

Total    271        81,4     62        18,6   333        100,0 

 

 

A análise do uso de drogas injetáveis (Tabela 10) mostrou, no geral, sensível 

diferença quanto ao item anterior. Observa-se baixo consumo deste tipo de droga 

(8,7%), mais concentrada nos participantes de 31 a 35 anos (21,8%) e de 36 a 45 

anos (10,0%). Chama atenção a não referência ao uso de drogas injetáveis entre 

os presos com idade acima de 45 anos. Agrupando-se as faixas etárias até 30 anos 

e as de 31 ou mais, verifica-se associação entre as variáveis (χ2 
(1GL) = 7,07; p = 

0,008). 

 

 



Tabela 10 - Distribuição dos presidiários segundo idade e uso de drogas ilícitas 
injetáveis. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
DROGAS INJETÁVEIS 

FAIXA ETÁRIA SIM NÃO Total 

       n           %        n          %       n            % 
 

19-24 anos 
     
     04         4,2 

   
      92       95,8 

    
     96        100,0 

 
25-30 anos 

     
     07         6,5 

    
    100       93,5 

    
   107        100,0 

 
31-35 anos 

    
     12        21,8 

     
      43       78,2 

  
     55        100,0 

 
36-45 anos 

    
     06        10,0 

    
      54       90,0 

   
     60        100,0 

 
> 45 anos 

    
     00          0,0 

    
      15     100,0 

   
     15        100,0 

 
Total 

     
     29          8,7 

    
    304       91,3 

    
   333        100,0 

 

 

 

 

4.2 Resultados do Estudo de Associação entre Positividade Sorológica ao Hiv 
e Possíveis Fatores de Risco 

 
Nas tabelas seguintes serão mostradas apenas aquelas que apresentarem 

associação entre as covariáveis a positividade ao HIV menor ou igual a 0,25. Dessa 

forma, as covariáveis que não atingiram este parâmetro, e portanto, não serão 

tabuladas são as seguintes: estado civil, local de nascimento, local de residência, 

tempo já cumprido da pena, internação passada em FEBEM, uso de tatuagem, uso 

de piercing, ocorrência de visita íntima, uso de preservativo em visita íntima, prática 

sexual entre colegas da prisão, tabagismo.  

A Tabela 11 mostra que a presença de sorologia positiva para o anti-HIV 

ocorre em 19 presos, representando um valor de prevalência total igual a 5,7% 

(IC95%: 3,2 – 8,2). A distribuição dos portadores do HIV não varia muito dentro dos 

grupos etários, mostrando-se maior nos presos de 31 a 35 anos (9,1%) e nos de 35 

a 45 anos (8,3%). Os indivíduos mais jovens mostram valores de prevalência mais 

reduzidos, com 4,2% entre 19 e 24 anos e 3,7% entre 25 e 30 anos de idade.  Entre 



os 15 presidiários acima de 45 anos ocorre apenas um teste positivo, resultando 

numa prevalência de 6,7%. Agrupando-se as faixas etárias em duas – até 30 e 

acima de 30 anos – não se encontra associação estatística com a presença do HIV, 

ao nível de 5% (χ2 
(1GL)  = 3,01; p = 0,0827). 

 

 

Tabela 11 – Distribuição dos presidiários segundo idade e sorologia HIV. 
Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 

    SOROLOGIA HIV   

FAIXA ETÁRIA  POSITIVO NEGATIVO Total 

         n          %        n            %       n             %    

19-24 anos        04         4,2       92          95,8      96         100,0 

25-30 anos        04         3,7     103          96,3    107         100,0 

31-35 anos        05         9,1       50          90,9      55         100,0 

36-45 anos        05         8,3       55          91,7      60         100,0 

> 45 anos        01         6,7       14          93,3      15         100,0 

Total       19          5,7      314         94,3    333         100,0 
 

 

 

 

A distribuição dos participantes segundo o pavilhão (Tabela 12) mostra que o 

número 2 reúne a maior quantidade de soropositivos (8,4%), seguidos do 1 (5,8%) e 

do 3 com (4,7%). O pavilhão 4, que tem a menor participação numérica, é também 

aquele com o mais baixo valor de prevalência (3,9%). A análise estatística não 

mostra associação entre as variáveis (χ2 (3GL) = 1,79; p = 0,616). 

 

 

 

 

 



Tabela 12 – Distribuição dos presidiários segundo pavilhão e sorologia HIV. 
Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 

    SOROLOGIA HIV   

PAVILHÃO  POSITIVO NEGATIVO Total 

         n          %       n          %         n           % 

1        5         5,8      82        94,2        87       100,0 

2        7         8,4      76        91,6        83       100,0 

3        4         4,7      82        95,3        86       100,0 

4        3         3,9      74        96,1        77       100,0 

Total       19        5,7    314        94,3      333       100,0 
 

 

A Tabela 13 revela que os extremos do tempo de escolaridade têm 

distribuições inversamente proporcionais à positividade sorológica ao HIV, variando 

de 0%, nos mais escolarizados, a 7,8% naqueles com menos tempo na escola. Em 

seguida ao primeiro colocado vem o grupo de 5 a 8 anos, com 7,4% de positividade. 

O grupo de 2 a 5 anos tem uma prevalência de  5,4% e reúne 42,1% (8/19) dos 19 

positivos detectados. No geral, destaca-se o reduzido nível de escolaridade da 

população de estudo, com a maioria situando-se entre 2 e 5 anos de freqüência à 

escola (147/333, ou 44,1%). Agrupando-se as categorias de escolaridade até 8 anos 

e acima desta faixa, a análise estatística não evidencia diferenças significativas 

(teste exato de Fisher: p = 0,145). 

Tabela 13 – Distribuição dos presidiários segundo escolaridade e sorologia HIV. 
Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 

    SOROLOGIA HIV   

ESCOLARIDADE  POSITIVO NEGATIVO Total 

         n         %       n         %        n           % 

Até 2 anos        4        7,8       47       92,2       51        100,0 

2 a 5 anos        8        5,4     139       94,6     147        100,0 

5 a 8 anos        7        7,4       88       92,6       95        100,0 

Colegial e acima        0        0,0       40     100,0       40        100,0 

Total       19       5,7    314        94,3     333        100,0 
 



A distribuição segundo tempo da pena total é mostrada na Tabela 14. 

Percebe-se que a positividade ao HIV mostra-se inversamente proporcional ao 

tempo de pena, com 11,8% naqueles com até 5 anos e 3,3% entre os condenados a 

mais de 5 anos. A análise estatística mostra associação entre as variáveis (χ2 
(1GL)  = 

8,98; p = 0,003).  

 

Tabela 14 – Distribuição dos presidiários segundo tempo da pena total e sorologia 
HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 

TEMPO DA PENA   SOROLOGIA HIV   

TOTAL POSITIVO NEGATIVO Total 

        n          %         n           %         n           % 

Até 5 anos       11      11,8        82        88,2        93       100,0 

Acima de 5 anos       08        3,3      232        96,7       240      100,0 

Total       19        5,7      314        94,3       333      100,0 
 

 

 Conforme mostrado na Tabela 15, a positividade ao HIV alcança 7,7% entre 

os 194 indivíduos com antecedentes de realização de exames prévios para este 

vírus, contra 2,9% entre os que nunca o realizaram. A análise estatística mostra um 

valor de probabilidade borderline (χ2 
(1GL)  = 3,54; p = 0,060).  

 

Tabela 15 – Distribuição dos presidiários segundo ter realizado exame anti-HIV 
prévio e sorologia HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
 

                            SOROLOGIA HIV 
EXAME anti- 
HIV PRÉVIO 

 
POSITIVO 

 
NEGATIVO 

 
Total 

  
        n             % 

   
          n            %        n             % 

 
Sim 

 
       15           7,7 

 
        179        87,5 

 
     194         100,0 

 
Não 

 
       04           2,9 

  
        135        97,1 

 
     139         100,0 

 
Total 

     
       19           5,7 

 
        314        94,3 

 
     333         100,0 

 



Antecedente de DST não ulcerativa é referido por 30,6% dos participantes 

(102/333), entre os quais a positividade ao HIV alcança 9,8% (Tabela 16). Entre os 

que não apresentam antecedentes de tais doenças, a prevalência atinge 3,9%.  A 

análise estatística mostra associação entre as variáveis (χ2 
(1GL)  = 4,59; p = 0,032). 

Conforme pode ser visto na Tabela 17, antecedentes de DSTs ulcerativas são 

relatados por apenas 7,2% dos participantes (24/333). Nesses, a prevalência de HIV 

atinge 8,3%, contra um valor de 5,5% entre os que não referem tais antecedentes. A 

análise estatística não mostra associação entre as variáveis (teste exato de Fisher: p 

= 0,637). 

 

Tabela 16 – Distribuição dos presidiários segundo DST prévia não ulcerativa e 
sorologia HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
 

                            SOROLOGIA HIV 
DST PRÉVIA 

NÃO 
ULCERATIVA 

 
POSITIVO 

 

 
NEGATIVO 

 
Total 

         n            %          n           %        n             % 

Sim        10          9,8          92         90,2      102         100,0 

Não 
 

       09          3,9       222         96,1      231         100,0 

Total 
 

       19          5,7       314         94,3      333         100,0 

 
 

 

Tabela 17 – Distribuição dos presidiários segundo DST prévia ulcerativa e sorologia 
HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
 

                            SOROLOGIA HIV 
DST PRÉVIA 
ULCERATIVA 

 
POSITIVO 

 
NEGATIVO 

 
Total 

     
       n           % 

         
        n           % 

   
      n            % 

 
Sim 

 
     02          8,3  

 
       22        91,7 

 
     24         100,0 

 
Não 

 
     17          5,5 

 
     292        94,5 

  
   309         100,0 

 
Total 

     
     19          5,7 

 
     314        94,3 

 
   333         100,0 

 



Na Tabela 18 chama a atenção que apenas um dentre todos os participantes 

relata preferência homossexual (0,3%). Este indivíduo tem sorologia positiva para o 

HIV e, apesar de único, sua positividade faz com que se chegue muito próximo ao 

limite adotado de significância estatística (teste exato de Fisher: p = 0,057). 

 

Tabela 18 – Distribuição dos presidiários segundo preferência sexual e sorologia 
HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 

PREFERÊNCIA   SOROLOGIA HIV   

SEXUAL  POSITIVO NEGATIVO Total 

        n           %      n             %         n            % 

Heterossexual       18          5,4    314         94,2       332       100,0 

Homossexual         1      100,0      00           0,0           1       100,0 

Total       19          5,7      82         95,3       333       100,0 
 

Como mostra a Tabela 19, em 14 participantes (4,2%) há história de contatos 

sexuais com mais de 10 diferentes parceiras, no ano que antecedeu o 

encarceramento. A prevalência de HIV neste grupo (14,3%) não mostra diferença 

estatisticamente significativa em relação ao valor apresentado pelos que relatam 

contatos sexuais com até 10 parceiras (5,3%) no mesmo período (teste exato de 

Fisher: p = 0,188). 

Tabela 19 – Distribuição dos presidiários segundo número de parceiras um ano 
antes da prisão e sorologia HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 

Nº PARCEIRAS   SOROLOGIA HIV   

UM ANO ANTES POSITIVO NEGATIVO Total 

DA PRISÃO        n          %         n            %         n           % 

Até 10 parceiras       17         5,4       300        94,6       317      100,0 

> 10 parceiras         2       14,3         12        85,7         14      100,0 

Total       19         5,7       312        94,3       331*     100,0 
* Neste item, 2 participantes não deram resposta 

 



A condição de circuncidado (Tabela 20) é manifestada por 7,8% dos 

sentenciados (26/333). A positividade ao HIV neste grupo (11,5%) revela-se mais 

elevada do que entre os que não foram submetidos à circuncisão (5,2%), porém esta 

diferença não é estatisticamente significativa (teste exato de Fisher: p = 0,177). 

 

Tabela 20 – Distribuição dos presidiários segundo circuncisão e sorologia HIV. 
Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
 

                            SOROLOGIA HIV 
CIRCUNCIDADO  

POSITIVO 
 

NEGATIVO 
 

Total 
  

        n           % 
   
        n            %         n           % 

 
Sim 

 
       03         11,5 

 
        23        88,4 

 
       26       100,0 

 
Não 

 
       16           5,2 

  
      291        94,8 

 
     307       100,0 

 
Total 

     
       19           5,7 

 
      314        94,3 

 
     333       100,0  

 

 

 

Conforme mostrado na Tabela 21, um percentual de 45,6% dos participantes 

(152/333) revela história de relacionamento sexual com parceira usuária de drogas 

ilícitas. A positividade ao marcador ocorre em 8,5% daqueles com este antecedente, 

contra 3,3% dos que o negam. O resultado do teste estatístico demonstra 

associação entre as variáveis (χ2 
(1GL)  = 4,21; p = 0,04). 

A tabela 22 mostra uma positividade ao HIV muito mais elevada entre os 29 

indivíduos com história de uso de drogas ilícitas injetáveis, quando comparada com 

o valor apresentado pelos que nunca as utilizaram (34,5% e 3,0%, respectivamente). 

A análise estatística revela forte associação entre as variáveis (teste exato de Fisher: 

p = 0,000). 

 

 

 

 

 



Tabela 21 – Distribuição dos presidiários segundo já ter tido relações sexuais com 
usuária de drogas ilícitas e sorologia HIV. Penitenciária de Ribeirão 
Preto, 2003. 

 
 

                            SOROLOGIA HIV 
SEXO COM 
USUÁRIA 

 
POSITIVO 

 
NEGATIVO 

 
Total 

DE DROGAS 
ILÍCITAS 

 
        n             % 

   
         n            %        n             % 

 
Sim 

 
       13           8,5 

 
        139        91,5 

 
     152         100,0 

 
Não 

 
       06           3,3 

  
        175        96,7 

 
     181         100,0 

 
Total 

     
       19           5,7 

 
        314        94,3 

 
     333         100,0 

 
 
 

 

 
Tabela 22 – Distribuição dos presidiários segundo uso de drogas ilícitas injetáveis no 

passado e sorologia HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 
 

 
                            SOROLOGIA HIV 

PASSADO 
DE 

 
POSITIVO 

 
NEGATIVO 

 
Total 

DROGAS 
INJETÁVEIS 

 
        n           % 

   
         n           %         n             % 

 
Sim 

 
       10        34,5 

 
        19        65,5 

 
        29        100,0 

 
Não 

 
       09          3,0 

  
      295        97,0 

 
      304        100,0 

 
Total 

     
       19          5,7 

 
      314        94,3 

 
      333        100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como visto na tabela 23, um pequeno número de participantes (11, ou 3,3%) 

relata história de compartilhamento de agulhas em algum momento da vida. Todavia, 

a positividade ao HIV entre eles (63,6%) mostra-se muito mais elevada do que entre 

os que não apresentam este antecedente (3,7%). A análise estatística mostra forte 

associação entre as variáveis (teste exato de Fisher: p = 0,000). 

Tabela 23 – Distribuição dos presidiários segundo compartilhamento de agulha no 
passado e sorologia HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
COMPARTILHA-

MENTO DE  
 

SOROLOGIA HIV 

AGULHA NO POSITIVO NEGATIVO Total 

PASSADO  
        n           % 

   
          n           %        n            % 

 
Sim 

 
       07        63,6  

 
         04        36,4 

 
       11       100,0 

 
Não 

 
       12          3,7 

  
       310        96,3 

 
     322       100,0 

 
Total 

     
       19          5,7 

 
       314        94,3 

 
     333       100,0   

 

 

Antecedentes de transfusão sanguínea (Tabela 24) são referidos por 9,6% 

(32/333) dos participantes. Embora a positividade ao HIV neste grupo mostre um 

valor (12,5%) mais elevado do que entre aqueles que não apresentam história desta 

exposição (5,0%), a análise estatística não revela associação entre as variáveis, ao 

nível de 5% (teste exato de Fisher: p = 0,097). 
Tabela 24 – Distribuição dos presidiários segundo transfusão sanguinea no passado 

e sorologia HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 
 

 
                            SOROLOGIA HIV 

TRANSFUSÃO 
SANGUINEA 

 
POSITIVO 

 
NEGATIVO 

 
Total 

  
        n           % 

   
   n           %        n            % 

 
Sim 

 
       04         12,5 

 
         28        87,5 

 
       32        100,0 

 
Não 

 
       15           5,0 

  
       286        95,0 

 
     301        100,0 

 
Total 

     
       19           5,7 

 
       314        94,3 

 
     333        100,0 



História prévia de hepatite (Tabela 25) é relatada por 8,1% dos participantes 

(27/333), e entre eles a positividade ao HIV mostra-se mais elevada do que no grupo 

sem este antecedente (14,8% e 4,9%, respectivamente). A análise estatística revela 

um valor de “p” no limite da significância (teste exato de Fisher: p = 0,057). 

 

Tabela 25 – Distribuição dos presidiários segundo passado de hepatite e sorologia 
HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
 

                            SOROLOGIA HIV 
ANTECEDENTE 
DE HEPATITE 

 
POSITIVO 

 
NEGATIVO 

 
Total 

     
      n             % 

         
        n           % 

   
      n            % 

 
Sim 

 
     04          14,8  

 
       23        85,2 

 
      27        100,0 

 
Não 

 
     15            4,9 

 
     291        95,1 

  
    306        100,0 

 
Total 

     
     19            5,7 

 
     314        94,3 

 
    333        100,0 

 

 

Em relação ao passado de icterícia (Tabela 26), 7,2% dos participantes 

relatam tal antecedente (24/333). Neles, a positividade ao HIV alcança 16,7%, valor 

mais elevado do que o observado no grupo que não refere história de icterícia 

(4,9%). A análise estatística mostra associação entre as variáveis (teste exato de 

Fisher: p = 0,039). 

 

Tabela 26 – Distribuição dos presidiários segundo antecedente de icterícia e 
sorologia do HIV. Penitenciária de Ribeirão Preto, 2003. 

 
 

                            SOROLOGIA HIV 
ANTECEDENTE

ICTERÍCIA 
 

POSITIVO 
 

NEGATIVO 
 

Total 
     

      n             % 
         

        n           % 
   
      n              % 

 
Sim 

 
     04          16,7  

 
       20        83,3 

 
     24         100,0 

 
Não 

 
     15            4,9 

 
     294        95,1 

  
   309         100,0 

 
Total 

     
     19            5,7 

 
     314        94,3 

 
   333         100,0 



4.3  Análise Multivariada 
Todas as variáveis que na análise univariada anteriormente descrita 

mostraram um valor de “p” igual ou menor que 0,25 foram selecionadas para análise 

multivariada, mediante a aplicação de um modelo de regressão logística, onde a 

variável resposta é a presença ou não da infecção do HIV e as co-variáveis estão 

aqui listadas com seus códigos correspondentes: 

1 Idade 
1 = 31 a 69 anos; 0 = Até 30 anos 

2 Escolaridade 
1 = Até 8 anos; 0 = Acima de 8 anos 

3 Pena total 
1 = Até 5 anos; 0 = Acima de 5 anos 

4 Anti-HIV prévio 
1 = sim; 0 = não  

5 DSTs não ulcerativas 
1 = sim; 0 = não  

6 Preferência sexual 
1 = homossexual; 0 = heterossexual 

7 Parceiras um ano antes da prisão  
1 = Acima de 10 parceiras; 0 = Até 10 parceiras 

8 Circuncidado 
1 = sim; 0 = não  

9 Relação sexual com usuário de drogas ilícitas  
1 = sim; 0 = não  

10 Uso de drogas ilícitas injetáveis no passado 
1 = sim; 0 = não  

11 Compartilhamento de agulha no passado 
1 = sim; 0 = não  

12 Transfusão sanguinea  
1 =sim; 0 = não 

13 Antecedentes de hepatite 
1 = sim; 0 = não 

14 Antecedentes de icterícia  
1 = sim; 0 = não  



Na Tabela 27, apresentamos os resultados obtidos sob o enfoque 

Baysiano202, onde utilizamos métodos computacionais recentes, de simulação para 

obter as amostras da distribuição a posteriori de interesse (amostrador de Gibbs). 

Além disso, utilizamos densidades a priori não informativas para parâmetros do 

modelo. 

 

Tabela 27 – Média a posteriori e intervalos de credibilidade para os coeficientes do 
modelo de regressão logística. 

 
Variável  Média  Intervalo de 

credibilidade 95% 
idade -0,599 (-0,13; 0,005) 

DST não ulcerativa 0,653 (-0,61; 1,96) 

circuncisão 1,583 (-0,16 ; 3,16) * 

preferência sexual 8,44 (-0,73; 22,21)* 

antecedente icterícia  0,261 (-2,08; 2,72) 

antecedente hepatite -0,327 (-2,56; 1,76) 

passado droga injetável   1,568 (-0,31; 3,23)* 

escolaridade 0,930 (-0,78; 3,04) 

transfusão sanguínea  0,363 (-1,58; 2,03) 

exame anti-HIV prévio  0,297 (-0,98; 1,61) 

sexo usuário de drogas 0,007 (-1,19; 1,17) 

passado compartilhamento de agulhas  2,670 (0,55; 5,00)** 

n° parceira 01 antes da prisão -0,352 (-3,41; 1,97) 

tempo da pena total 1,297 (0,10; 2,48)** 

**significativo ao nível de 5% 
* significativo ao nível de 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 DISCUSSÃO 
 

 

 
5.1 Considerações Gerais 
          A materialização de um plano de pesquisa se conduz por uma série de 

passos, que inclui a escolha do objeto de estudo, elaboração do projeto, permissão 

para desenvolvê-lo, suporte logístico e financeiro, realização do trabalho de campo, 

análise dos dados e redação final do texto. 

A idéia inicial da pesquisa era estudar algum grupo de indivíduos com risco 

elevado para aquisição de DSTs, como prostitutas, meninos de rua, presidiários, 

caminhoneiros, etc. Tais grupos já apresentam programas específicos de prevenção, 

junto à Coordenação Nacional de DST/AIDS, com relativo sucesso. A opção pelos 

presidiários se fez pela grande relevância do problema entre eles e pelo fato de 

constituírem uma população confinada, com acesso potencialmente mais fácil. Além 

disso, os estudos similares no Estado de São Paulo já datam de pelo menos sete 

anos, o que estimulava a realização de uma nova pesquisa que pudesse fornecer 

um instantâneo atual da infecção pelo HIV na população encarcerada. 

Adicionalmente, a idéia contava com o apoio do Programa de DST/AIDS da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, que se dispôs a financiar a 

realização do teste sorológico para o HIV. Este Programa mantém trabalhos de 

assistência e prevenção nas três unidades prisionais de Ribeirão Preto, o que 

facilitou o contato com uma delas, a Penitenciária de Ribeirão Preto. Inaugurada há 

três anos, esta instituição ainda não tinha sido objeto de estudo semelhante. 

O projeto de pesquisa foi prontamente aceito pela divisão médica da 

Penitenciária, facilitando o aval por parte da sua diretoria. Apesar disso, o primeiro e 

mais importante impasse aconteceu neste momento. Não obstante a aquiescência 

da direção, havia a necessidade da concordância formal de órgãos superiores do 

Governo do Estado para a execução do projeto. A solicitação da permissão para a 

realização do trabalho foi entregue em meados de outubro de 2002, mas o 

consentimento se formalizou apenas no início de 2003. Esta espera de quase sete 

meses foi bastante angustiante, uma vez que sem a autorização das autoridades 



estaduais o projeto não poderia ter a sua aprovação final pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. 

 

5.1.1 Divulgação da pesquisa entre os presidiários 
Existem comitês educacionais, comandados por professores da rede de 

ensino pública, que desenvolvem atividades de ensino e cultura junto aos presos. 

Estes educadores, por estarem em contato diário com boa parte dos encarcerados, 

foram o ponto inicial da divulgação da pesquisa. Todavia, logo no início dos 

procedimentos de campo percebeu-se que praticamente nenhum dos primeiros 

entrevistados tinha conhecimento adequado da natureza da investigação, o que 

exigiu que se pensasse na execução de algum trabalho prévio que viesse a sanar 

esta lacuna.  

Os auxiliares de enfermagem do serviço lançaram a idéia de conversar com 

os assim chamados “enfermeiros” de cada um dos quatro pavilhões, representados 

por presos que tem um conhecimento básico da área da saúde e exercem 

ascendência perante os demais. Na verdade, estes indivíduos têm um papel de elo 

de ligação entre os colegas e a enfermaria, repassando as necessidades 

relacionadas à saúde do grupo, tais como: presença de medicações básicas, melhor 

assistência médica e odontológica, atenção aos presos mais debilitados, etc. 

Costumam, ainda, encaminhar pequenos rascunhos com manuscritos individuais 

(conhecidos como “pipa”) de solicitação de algum tipo de atendimento ou realização 

de um determinado exame.  

A participação dos “enfermeiros” levou a que boa parte dos presos já 

demonstrasse conhecimento sobre a natureza da pesquisa, ao chegar ao primeiro 

contato com a equipe. Mesmo assim, alguns desistiram de participar após tomarem 

ciência plena através das informações contidas no termo de consentimento.  

 

5.1.2 Inclusão dos participantes 
Como descrito na metodologia, a participação se deu por intermédio de um 

sorteio que envolveu 100 presos de cada um dos quatro pavilhões. Os nomes dos 

sorteados eram passados ao agente penitenciário plantonista responsável pela 

enfermaria, que os repassava aos seus colegas de plantão naquele determinado 

pavilhão. Os participantes vinham em grupos de três a quatro e, enquanto um era 

contatado, os outros aguardavam em uma pequena cela ao fundo da enfermaria. 



Cada pessoa era abordada individualmente pelo pesquisador, que expunha 

todo o trabalho através de leitura das informações do termo de consentimento e 

complementava, se necessário, dirimindo dúvidas que surgissem. As informações 

constavam basicamente de explicações sobre formas de contaminação, sinais de 

manifestação clínica das doenças em estudo (sífilis, infecção pelo HIV, hepatites B e 

C) e finalizava com a proposta de colher sangue para realização destas sorologias e 

responder a um questionário com dados pessoais.  

Os sentenciados sorteados que não compareceram ao chamado ou 

compareceram, mas não se dispuseram a participar, foram repostos por outros em 

novo sorteio, sempre com o objetivo de alcançar 100 presidiários por pavilhão.   

Percebeu-se que a grande motivação da adesão à pesquisa foi o 

oferecimento do teste sorológico para o HIV, embora este exame seja oferecido de 

rotina a todo preso, ao adentrar a penitenciária. Mesmo já no cumprimento da pena, 

o teste pode ser realizado por qualquer um que venha a solicitá-lo aos funcionários 

da divisão médica. Entretanto, ficou claro que mais importante do que disponibilizar 

a sorologia era a garantia do retorno do resultado em mãos, tendo alguns 

manifestado a queixa de que resultados de exames anteriores, realizados nesta ou 

em outras penitenciárias, não foram jamais retornados nem oralmente, muito menos 

devolvidos através de um documento que pudesse ser mantido em seu poder.   

Ao mesmo tempo que funcionava como estímulo para a maioria, a realização 

do anti-HIV surgia como uma barreira à participação de outros. Assim como descrito 

por Behrendt et al.113, alguns demonstraram receio de se submeter ao exame ou 

acreditavam não estar sob qualquer risco de contaminação. Outros evidenciaram um 

enorme pavor, recusando terminantemente realizar a sorologia. Dois chegaram a 

comentar sobre as conseqüências desastrosas de tomar conhecimento de um 

eventual resultado positivo nas condições de vida que levavam.  

 

5.1.3 Acesso e contato com os presidiários  
Quem nunca se expôs a um ambiente de presídio e nele nunca desempenhou 

qualquer trabalho, não tem condições de avaliar todas as peculiaridades de tal meio 

e as dificuldades que se colocam à execução das tarefas de uma investigação 

científica. Inicialmente, há o temor instintivo pelas condições de segurança pessoal, 

bastante presente nos primeiros dias e que foi se diluindo à medida que o tempo 

passava e que se percebia uma boa aceitação do trabalho por parte dos reclusos. 



De qualquer maneira, não se pode perder de vista que sempre existe um certo 

componente de risco, o que torna necessário uma estrita observância das 

orientações fornecidas pelos funcionários. 

Para se alcançar a enfermaria, local onde foram executados os 

procedimentos da investigação, há necessidade de se passar por oito portões e dois 

detectores de metais. Além da distância, o tempo gasto podia ser aumentado se 

houvesse alguma viatura chegando ou algum caminhão descarregando materiais, 

uma vez que todos os indivíduos e veículos necessitam revista individual.  

A prática de campo contrariou a idéia inicial de que o acesso aos participantes 

seria facilitado, por tratar-se de população confinada. Pelo contrário, inúmeros 

entraves acabaram por dificultar este acesso. Entre eles, a disponibilidade nem 

sempre constante de escolta para acompanhar o pesquisador, a necessidade da 

presença contínua de um agente penitenciário na enfermaria e, de modo especial, a 

dependência da disposição dos agentes dos pavilhões para arrebanhar os 

escolhidos do dia. Situações eventuais também contribuíram para inviabilizar o 

acesso em alguns momentos, tais como o dia em que ocorreu uma revista geral em 

todas as celas e uma tarde de quinta feira que coincidiu com o televisionamento de 

uma partida da seleção brasileira de futebol, fazendo com que nenhum dos 

sorteados do dia comparecesse à enfermaria.  

De maneira geral, todavia, o contato com os presidiários se produziu de forma 

extremamente tranqüila, sem haver, em nenhum momento, qualquer tipo de estresse 

ou apreensão. Com raríssimas exceções, todos foram educados e se portaram de 

modo muito respeitoso. Caminhavam sempre com mãos para trás e cabeça 

abaixada, e eram orientados a somente a se pronunciar se fossem inquiridos. Em 

determinados momentos se notava que alguns presos demonstravam receio de 

negar a participação, acreditando na possibilidade de advir alguma forma de prejuízo 

à sua pessoa. Este fato tende a ocorrer sempre que se trabalha com populações 

que se sintam com algum grau de dependência em relação à instituição executora 

da pesquisa ou ao investigador, exigindo da parte desse um investimento adicional 

de tempo no sentido de garantir ao indivíduo o seu absoluto direito de recusa, sem 

qualquer ameaça de represália. 

Os participantes apresentaram boa compreensão e aceitação do que foi 

proposto como objetivo da investigação. Claro que não se acredita que a 

participação ocorreu exclusivamente por reconhecimento da relevância de um 



estudo soroepidemiológico em uma população de risco. Muitos aproveitaram a 

oportunidade para pleitear um atendimento médico junto ao pesquisador ou reclamar 

de alguma carência que os afligissem.  Outros solicitaram, a título de auxílio, um 

empenho para conseguir uma medicação, um atendimento especializado ou, até 

mesmo, melhor colchão para dormir. O pesquisador ajudou na medida do possível, 

inclusive fazendo atendimento de casos que surgiam quando não havia médico 

disponível, em situações como emergência hipertensiva, traumas leves, pequenos 

cortes e avaliação de ferida infectada. Numa ocasião,  assinou até solicitação de 

exames para uma dupla de agentes carcerários. 

Durante a entrevista, os encarcerados demonstraram um surpreendente grau 

de conhecimento das formas de transmissão de DSTs e, sobretudo, do HIV. Isso 

deve ser reflexo de atividades educacionais implementadas pela penitenciária, que 

são realizadas de forma periódica e em conjunto com o Programa de DST/AIDS de 

Ribeirão Preto. Por outro lado, essa percepção do risco de contaminação não se 

traduziu no uso constante de preservativo em visita íntima, referida por apenas 

20,7% deles. Outro ponto contraditório, avaliado aqui de forma subjetiva, foi a recusa 

em se submeter ao exame anti-HIV porque a companheira já o realizara previamente 

em alguma gestação, com resultado não reagente. Estes desistentes utilizaram 

raciocínio formal para justificar a não adesão: “se a pessoa com quem mantenho 

relação sexual não tem nada, eu também não tenho”. 
 

5.1.4 Considerações sobre a aplicação do questionário  
Por conter perguntas íntimas que são essenciais na investigação de fatores 

de risco para DSTs e hepatites virais, já se esperava que a aplicação do questionário 

pudesse gerar dificuldades. Em condições ideais, a entrevista deveria se fazer em 

ambiente de total privacidade e com a garantia de absoluto sigilo. Infelizmente, tais 

condições nem sempre são alcançadas em um estudo com essas características – 

onde o espaço é dividido com funcionários da Instituição –, forçando, algumas 

vezes, a interrupção da entrevista pela entrada de terceiros à sala. 

Assim, é de se esperar algumas limitações no que diz respeito à 

confiabilidade de algumas questões. Contribuem para isso não só as dificuldades 

relacionadas ao ambiente de trabalho, mas também o estigma social que 

acompanha algumas práticas comportamentais. Intuitivamente, contudo, considera-

se que a confiabilidade geral das informações trabalhadas seja de um nível 



aceitável, em decorrência de todos os esforços empregados no sentido de se 

maximizá-la.   

 

5.1.5 Coleta dos exames de sangue 
 No início da investigação, adotou-se como regra que os participantes seriam 

entrevistados no primeiro contato com o investigador, deixando-se a coleta de 

sangue para um outro dia. Como este procedimento era realizado por uma auxiliar 

de enfermagem da penitenciária, que cumpria outras atividades e não estava 

integralmente disponível para a coleta, ele só podia ser executado uma ou duas 

vezes por semana. Com isso, alguns presos não compareceram à coleta nos dias 

subseqüentes, representando a perda de 12 indivíduos que já haviam sido 

submetidos ao questionário. A adoção de uma outra metodologia, em que uma 

enfermeira passou a ser levada diariamente ao presídio com vistas a colher a 

amostra de sangue logo após a entrevista, eliminou por completo o índice de perdas 

devidas a não retornos.  

 

 

5.2 Discussão dos Resultados 
 
5.2.1 Aspectos descritivos da população estudada 

Conforme descrição anterior, a participação na pesquisa foi incrementada 

após envolvimento dos “enfermeiros” de cada pavilhão. A despeito deste auxílio, o 

de número 4 teve a menor contribuição de participantes em relação aos demais 

(32,9%), porque muitos sorteados recusaram participar e vários desistiram da coleta 

de sangue. Segundo os funcionários do presídio, a baixa adesão era esperada em 

virtude destes presos apresentarem maior dificuldade na comunicação e 

relacionamento, além de problemas de indisciplina, deficiências de higiene e 

resistência ao desempenho de atividades relacionadas ao trabalho. A participação 

expressiva do pavilhão 1 (46,0%) reflete a destacada atuação de seus integrantes 

em áreas diversas da penitenciária. Conforme relato de assistente social, estes 

sentenciados têm marcante envolvimento nas atividades de re-inserção à sociedade 

e estão sempre interessados em desempenhar alguma espécie de trabalho. Como 

exemplo, todos os que compõem a cozinha são integrantes desse pavilhão.   



No que diz respeito a variável idade, percebe-se que a população estudada é 

basicamente jovem, com maior número de indivíduos de 19 a 30 anos (61,0%). A 

idade média dos presidiários (30,1 anos) ficou acima dos valores verificados no 

Sistema Penitenciário do Carandiru, em 1992 (28,6 anos)114 e em 1994 (29 anos)115, 

assim como na cidade de Sorocaba-SP104. Em outros países, encontrou-se 28 anos 

em Nyborg (Dinamarca)116, 27,2 em prisões da Cantabria e León (Espanha)117,118 e 

26,2 em Maputo, Moçambique6. A amplitude de variação da idade é larga, indo de 

um mínimo de 19 anos, onde concentra boa parte dos sentenciados, ao máximo de 

69 anos, representado por um único preso. Embora chame atenção, estes valores 

não estão distantes em relação ao encontrado em Moçambique6. Esses achados 

confirmam que as atividades criminais (furto, roubo, homicídio, etc) são cometidas, 

majoritariamente, por indivíduos jovens.  

Praticamente há uma divisão pela metade entre os participantes que 

nasceram na cidade de Ribeirão Preto e região (52,9%), e os de outras áreas do 

Estado de São Paulo e outros Estados (47,1%). Isso é conseqüência do 

recebimento de muitos presos de outras instituições do Estado por conta de super 

lotação de algumas delas, ou inativação de outras, como as prisões do Complexo do 

Carandiru. Quando se analisam estas regiões como local de residência, se constata 

que mais de três quartos mora em Ribeirão Preto e região (34,8% e 40,9%, 

respectivamente). Este achado pode ser em razão do grande potencial econômico 

da região de Ribeirão Preto, empregando milhares de migrantes vindos de outros 

Estados e regiões do Estado de São Paulo. Soma-se a isso, o deslocamento das 

famílias dos presos de outras regiões, sobretudo da cidade de São Paulo, 

transferidos para esta penitenciária para morar mais próximo dos seus. Assim, 

quando inquiridos sobre local de residência, os participantes referem aquele onde se 

localiza a sua família no momento atual, elevando os percentuais correspondentes à 

cidade e à região. O município que melhor representa esta situação é o de Serrana, 

onde se instalaram muitos familiares que vieram da Grande São Paulo 

acompanhando seus parentes originários do Carandiru. Como comparação, em 

1992, 65,8% dos reclusos no Carandiru referiram ter nascido no Estado de São 

Paulo115. Já na cidade de Sorocaba-SP, em estudo semelhante, encontraram-se 

valores de 16,0% de nascidos e de 32,0% de moradores da cidade e da região104.  

Foram considerados como tendo parceria fixa e estável todos aqueles que 

referiram ser casados ou amasiados. Vale o destaque para os últimos, que 



representam quase metade de todos os participantes (49,0%). Isto denota o alto 

nível de união civil informal, provavelmente reflexo da mesma ocorrência fora dos 

muros da prisão. Informalmente, alguns presos relataram que o início de um 

relacionamento algumas vezes se dá dentro do próprio presídio, com mulheres que 

seriam amigas ou parentes de colegas encarcerados. Se estes encontros persistirem 

nas próximas visitas, o preso já se considera “amasiado” e exige o mesmo grau de 

compromisso da parceira. Neste estudo, a divisão entre “casados” e “não-casados” 

mostra predomínio do primeiro (58%), com um valor próximo ao verificado em 

prisões da Zâmbia (59,5%)24 e abaixo de outras descrições: 54% em Sorocaba-

SP104; 48% em Ghaziabad, na Índia4, 40,0% em León, Espanha120 e 34,5% em 

Bancoc, Tailândia121.  

A carga de doenças infecciosas entre presidiários é bastante elevada, tanto 

entre os que entram, como entre os que permanecem e os que saem das prisões. 

Este fato é demonstrado por dados de 1997 referentes à totalidade da população 

americana, na qual Hammett et al.122 mostraram que já haviam passado pelo 

sistema penal cerca de 20 a 26% dos portadores de HIV, 29 a 43% dos portadores 

de hepatite C e 40% dos que tiveram tuberculose.  Já Mertz et al.123, também nos 

EUA, mostraram que portadores de diferentes DSTs (sífilis, gonorréia e clamídia) 

deram entrada em diversas instituições penais, inclusive juvenis, nos anos de 1997 a 

1999.  

Como nossa situação certamente não se mostra melhor, intervenções se 

tornam necessárias para beneficiar não somente aos sentenciados e suas parcerias, 

mas a todo o sistema carcerário. Com este pensamento, a Penitenciária de Ribeirão 

Preto procura desenvolver, periodicamente, programas preventivos de DSTs e 

doenças transmitidas por contato com sangue. Além disso, há uma preocupação 

especial em fazer investigação de doenças, principalmente as mencionadas acima, 

entre os que adentram o presídio. À entrada, o preso se submete a uma avaliação 

médica e à aplicação de um questionário com perguntas a respeito de sua saúde. 

Entre elas, se é portador do HIV e se já realizou testes para este vírus. Ao final, é 

oferecida a possibilidade deste exame, mesmo que o sentenciado se declare não 

portador. Esta prática explica o elevado percentual de participantes (58,3%) que já 

havia sido submetido a pelo menos um exame anti-HIV, semelhante ao referido em 

prisões de Ontário, no Canadá (57,6%), (343/595)124 e superior ao descrito em 

Glenochil, na Escócia (44,3%)100. Mesmo que uma parte destes exames tenha sido 



feita fora da prisão, observa-se uma política de busca ativa de portadores do HIV, 

dentro de um contexto intimamente favorável à sua presença. Segundo Varghese & 

Peterman125, a prática de oferecimento de sorologia, além de prevenir novos casos, 

diminuiria a necessidade de recursos financeiros para assistência e tratamento de 

futuros portadores, trazendo vantagens econômicas.  

Com esta preocupação, 16 estados norte americanos implementaram o teste 

obrigatório na entrada de todo preso no sistema carcerário126, causando intenso 

debate a respeito dessa política de prevenção. Um destes estados, Rhode Island, 

obriga o teste após o indivíduo passar da detenção à condenação. Como 

conseqüência desta política, em 1990, mais de 40% dos diagnósticos de HIV desta 

unidade federativa vieram de sua única prisão127,150. A argumentação dos contrários 

à obrigatoriedade é a subseqüente segregação dos indivíduos cujos testes 

resultarem reagentes, por parte daqueles com resultados negativos e pelos 

funcionários da prisão, como descrito na Califórnia e em Taiwan128,155.  

Na prisão de Ribeirão Preto, o exame sorológico para o HIV não é obrigatório, 

seguindo as recomendações da OMS129 e do manual “AIDS e Ética Médica” do 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo130, que diz no tópico 

“Exame Compulsório”: 

 
“É vedada a realização compulsória de sorologia para HIV, em especial 
como condição necessária à internação hospitalar, pré-operatório, ou 
exames pré-admissionais ou periódicos e, ainda, em estabelecimentos 
prisionais”. 

 
Vale ressaltar que 26,7% dos participantes realizaram o teste uma única vez, 

enquanto 31,6% deles o fizeram por mais de uma vez. Não obstante, 135 indivíduos 

(40,5%) nunca haviam sido submetidos ao exame, o que recomenda a introdução do 

aconselhamento como uma medida complementar ao oferecimento do teste. O 

aconselhamento é uma prática de atendimento em saúde centralizada no indivíduo, 

que pressupõe uma disposição para escutar e acolher com atenção as demandas e 

necessidades trazidas por ele. Este atendimento busca estabelecer uma relação de 

confiança, baseada na linguagem acessível e na ausência de coerção. No caso em 

questão, deverá haver a garantia do retorno do resultado, seja ele reagente ou não. 

Na população estudada, o consumo de drogas ilícitas não injetáveis no 

passado englobou fundamentalmente três produtos – maconha, cocaína de uso 

inalatório e o crack –, usados de modo isolado ou combinado. Outros tipos usados 



em menor escala foram cola, LSD, haxixe e ectasy. O percentual de uso dessas 

drogas foi extremamente elevado (81,4%), com predomínio acentuado na população 

de até 30 anos (p = 0,001), apesar de uso considerável também naqueles acima 

desta idade. Este valor é muito próximo do encontrado em duas unidades da 

FEBEM, em São Paulo (90%)16. No Complexo do Carandiru, em 1990, o uso de 

drogas por via não injetável alcançou 47,6%114, saltando para 55,5% em 1994, 

somente na Casa de Detenção de São Paulo (unidade do Carandiru)137. 

Isoladamente, a maconha foi utilizada por 39,8% dos participantes que 

usaram algum tipo de droga. Este percentual sobe para 46,5% quando ela é 

associada a outras drogas. Em unidade correcional para adolescentes no Espírito 

Santo, observou-se utilização da maconha por 50,5% dos jovens138, tendo chegado 

a 84% na FEBEM16. Em prisões da Inglaterra, observou-se que 34% dos presos 

utilizavam maconha antes do encarceramento140. 

A maconha, Cannabis sativa, é a droga ilícita mais largamente consumida em 

muitas sociedades, principalmente ocidentais, não obstante seu uso ser proibido por 

lei. Seus efeitos para a saúde não são bem compreendidos e permanecem objetos 

de muita discussão, com opiniões polarizadas, inclusive no que concerne à 

legalização. Seu uso é intermitente e geralmente termina dos 25 aos 30 anos. Seus 

efeitos adversos podem ser agudos ou crônicos, com manifestação de bronquite 

crônica, ansiedade, pânico, distúrbios de memória e de atenção131,132. A iniciação da 

maconha é precedida pelo uso de substâncias lícitas (tabaco e álcool) e geralmente 

é a primeira droga ilícita consumida. Se utilizada precocemente (antes dos 17 anos), 

pode aumentar o risco de progressão para dependência ou para uso de outros tipos 

de substâncias133,134. Paralelamente a isso, esta seqüência de drogas a partir da 

maconha pode também estar associada a diversos fatores, tais como pressão dos 

amigos, influência do tráfico, disponibilidade da droga e outras135. Os delitos que 

levam a uma condenação estão intrinsecamente relacionados ao uso de drogas, 

com crimes como homicídios, roubos e furtos sendo, em grande parte, praticados 

sob sua influência.   Todavia, prisões e condenações relacionadas a infrações por 

porte ou uso de maconha não necessariamente significam redução em sua 

utilização, podendo mesmo levar a um incremento em seu consumo136.   

Chama a atenção o baixo consumo de crack, que atinge apenas 1,8% dos 

participantes como droga usada isoladamente, e 22,2% quando se associa a outros 

tipos. Estes números são muito próximos do observado em prisões da Inglaterra 



(1%)140 e inferiores aos descritos em Los Angeles (58,6%)139. Apesar de ter sido 

introduzido no Brasil no final da década de 1980 e início da década de 1990, o seu 

uso está bastante difundido e acha-se intimamente ligado à baixa escolaridade, 

baixo nível socioeconômico, desemprego e, sobretudo, a uma taxa mais elevada de 

criminalidade. 

Diferentemente da elevada distribuição das drogas ilícitas não injetáveis, o 

uso das injetáveis anteriormente ao encarceramento foi referido por 8,7%, 

mostrando uma distribuição maior entre indivíduos acima dos 30 anos (p = 0,008). A 

título de comparação com o passado recente, Lourenço, em pesquisa realizada em 

1990, constatou predomínio de UDI na população de até 30 anos (79%)114. 

Trazendo esta faixa etária para os dias de hoje, percebe-se que é correspondente a 

mais prevalente nesta pesquisa. Aparentemente, o consumo dessas drogas 

constituía um hábito comum no passado, porém bem menos freqüente entre os mais 

jovens atuais. Importante lembrar que este consumo estava fortemente associado a 

compartilhamento de agulhas e seringas, prática que vem sendo alvo de constantes 

campanhas com vistas a reduzir o risco de contração de doenças transmitidas por 

contato sangüíneo. O oposto é encontrado em países da Ásia Central e Leste 

Europeu, aonde o consumo de drogas injetáveis vem mostrando elevação, e se 

estima que acima de 1% da população – sobretudo a camada mais jovem –, utiliza 

drogas injetáveis. Um estudo entre estudantes secundaristas da cidade de Moscou 

mostrou que 4% são UDI, muitos com idade entre 13 e 14 anos141. Na presente 

pesquisa, chama à atenção a ausência de UDIs acima de 45 anos, o que talvez 

decorra do reduzido número de participantes neste grupo etário (15). 

 

5.2.2 Resultados do estudo de associação de marcadores do HIV com fatores 
de risco. 

 
Apesar do Ministério da Saúde adotar a política de exigir dois testes 

sorológicos reagentes para considerar um indivíduo portador do HIV, algumas 

razões fizeram com que, na presente pesquisa, se adotasse um único teste. Dos 19 

presidiários com sorologia reagente, 13 já tinham conhecimento de sua condição de 

portador do HIV, inclusive fazendo seguimento ambulatorial. Dos 6 participantes que 

foram diagnosticados na investigação, apenas 4 colheram a segunda amostra para a 

confirmação. Dos dois restantes, um foi transferido de penitenciária (laudo 



transmitido por telefone e cópia por fax para o médico responsável) e o outro se 

recusou a coletar uma segunda amostra. 

A prevalência do HIV nas prisões sempre apresentou valores marcantemente 

superiores ao encontrados na população, desde quando pesquisas foram iniciadas, 

em meados da década de 1980. No presente estudo, foi encontrada uma taxa quase 

sete vezes mais alta que a estimada para a população masculina brasileira, que é de 

0,84%142. Entretanto, os 5,7% achados aqui situam-se bem abaixo dos níveis 

observados na maioria dos estudos nacionais, muito embora ocorra grande variação 

entre diferentes unidades prisionais. Assim, em 1987, não foi encontrado nenhum 

portador do HIV nos 57 indivíduos investigados na Cadeia Pública de Sorocaba143. 

Em contrapartida, uma das primeiras pesquisas realizadas no Complexo do 

Carandiru, em 1988, evidenciou 12,5%144. Na Casa de Detenção do Carandiru, em 

1990, encontrou-se uma prevalência de 17,3%145. Ainda no mesmo ano, estudo com 

1692 presidiários que foram avaliados quando da admissão neste mesmo complexo 

penitenciário, revelou 16,5%114. Na Cadeia Pública de Londrina-PR, em 1991, 

verificou-se um valor de 6,3%146. Em 1993, uma prevalência de 7,5% foi encontrada 

em cadeias das cidades de Mogi das Cruzes e Suzano, no Estado de São Paulo111. 

Duas pesquisas realizadas paralelamente na Casa de Detenção do Carandiru, nos 

anos de 1993 e 1994, mostraram prevalências de 13,7%, em 766 avaliados137, e de 

16%, em 631 participantes115. Em 1996, foram achados valores iguais a 14,4% em 

Campinas-SP17, 12,6% em dois presídios de Sorocaba-SP104, 3,2% em Manhuaçu-

MG8, 1,6% em Fortaleza-CE18 e 4,9% no Rio de Janeiro147. Vale mencionar dois 

trabalhos em sistema correcional para adolescentes. Um deles na FEBEM, em 1994, 

evidenciou 3,2%16, enquanto o outro, no Espírito Santo, em 1999, encontrou 

4,8%138. Da análise destes achados, percebe-se que as prevalências são 

acentuadamente maiores nas prisões de cidades do Estado de São Paulo. Vale 

mencionar, contudo, que todos foram realizados há pelo menos sete anos, 

possivelmente não exprimindo a realidade atual. Números elevados, especialmente 

no Complexo do Carandiru refletem aquele momento, com uma epidemia crescente 

em conseqüência de comportamentos inseguros e uma total ausência de política 

para combate da expansão do HIV. Grandes consumidores de drogas injetáveis 

compartilhavam suas agulhas com colegas, favorecendo a disseminação viral. À 

esta época, o percentual de UDI nos portadores de AIDS girava por volta dos 30%25. 

Sexo sem proteção, com mulheres ou mesmo entre colegas encarcerados, 



colaborava para manutenção de níveis absurdamente elevados, como o encontrado 

por Varella et al. em 1990 entre travestis no Carandiru, correspondendo a 78% de 

contaminados145. Atualmente, a situação é outra, com programas específicos – 

dentro e fora da via institucional – que tratam exclusivamente da AIDS no sistema 

penitenciário. Atuações nas áreas preventivas e de assistência procuram dar uma 

nova perspectiva a esta situação dentro do ambiente prisional. 

Nos EUA, inúmeras investigações surgiram após a descrição dos primeiros 

presidiários – sete no total – com a síndrome da imunodeficiência adquirida28. Com 

uma população carcerária que ultrapassa a casa dos 2 milhões de indivíduos, o País 

tem a mais elevada taxa de aprisionamento (702 por 100.000 habitantes), alcançada 

em junho de 2002148. Segundo Spaulding et al. (2002)149, simultaneamente com a 

emergência do HIV, aquele País experimentou um aumento na sua população 

carcerária de 5,6% por ano,  ocasionando uma quase duplicação ao longo dos 

últimos 12 anos. Estas duas “epidemias” – HIV e encarceramento – se intra-

relacionaram. Como exemplo, cita-se a mudança do padrão de mortalidade de 

algumas prisões do estado de Maryland, em 1987. Neste ano, a AIDS foi a causa 

principal de óbito, superando os antigos líderes, doenças do sistema circulatório, 

suicídio e homicídio151. De acordo com Hazel & Fleming (1999)3, em 1996, a taxa de 

casos notificados de AIDS em prisões americanas foi de 199 por 100.000 presos, 

praticamente seis vezes o valor de 31 por 100.000 da população geral dos EUA.  

Vlahov et al. (1991)152 realizaram um dos maiores estudos de soroprevalência 

em presídios americanos, nos anos de 1988 e 1989. No momento da entrada nestas 

prisões, observaram 4,3% de sorologia reagente entre 10.994 homens e mulheres. 

Em 1983, em prisão militar de segurança máxima, foi evidenciada presença de 

anticorpos anti-HTLV-III (ainda não denominado HIV) em 1% dos presos105. Outras 

publicações em estabelecimentos americanos mostraram: 2,4% em unidades do 

estado de Nevada99; 2,4% e 1,4%, em 1994 e 1999, respectivamente, na 

Califórnia23; 0,3% em Iowa153; 2,6% no Texas154; 3,3% em Maryland12. 

Em outras partes do mundo, as prevalências também apresentam ampla 

variação. Em 1987, Harding93 levantou dados de 16 países do Conselho da Europa, 

encontrando taxas das mais distintas: 0,1% na Inglaterra; 1,3% na Bélgica; 2,1% em 

Luxemburgo; 11% na Suíça; 26% na Espanha; 16,8% na Itália; 12,6% na França.  

A título de comparação, alguns valores da prevalência do HIV merecem 

destaque: 0,1% em Liverpool, Inglaterra156; 2,4% em Glenochil, Escócia100; 3,4% em 



Edimburgo, Escócia157; 2% no Canadá158; 1,5% na Austrália159; 6% na Etiópia160; 

1,1% no Peru161; 25,4% em Bancoc, Tailândia121; 26,9% e 33,6% respectivamente 

na Catalunha e em Córdoba, Espanha163,165. 

No presente estudo, os portadores se concentraram, principalmente, nos 

pavilhões 1 e 2, sem que se perceba nenhum motivo especial para esta distribuição. 

O achado de maior prevalência na faixa etária de 31 a 35 anos se assemelha ao 

encontrado na população masculina brasileira, que tem neste grupo o maior número 

de casos notificados (23%)25. Este dado é compatível com os encontrados em 

Campinas166, Sorocaba104, Dublin (República da Irlanda)162 e com a epidemiologia 

geral dos encarcerados americanos3. Em um dos vários trabalhos no Carandiru, 

Lourenço (1996)114 observou maior predomínio (23%) nos indivíduos com idade de 

21 a 25 anos. Já em prisões do sudeste da França164, a maior prevalência da AIDS 

foi no grupo etário de 26 a 30 anos. A distribuição pela variável idade tem grande 

importância no estudo da epidemiologia do HIV, principalmente por refletir aspectos 

comportamentais de risco ao longo da vida, como atividade sexual desprotegida e 

uso de drogas injetáveis. Como exemplo deste último, Martin et al. (1990)163 

descreveram que os UDI tiveram um risco maior à contaminação do HIV quando 

adotaram este comportamento antes dos 16 anos. Apesar da relevância dessa 

variável, a maior quantidade de indivíduos soropositivos acima dos 30 anos, na 

presente pesquisa, não se mostrou estatisticamente significante nas análises uni e 

multivariada.   

Merece comentário o nível extremamente reduzido do grau de educação da 

população do estudo. Praticamente 60% dos envolvidos tinham menos de 6 anos de 

escolaridade, o que mostra uma dificuldade de acesso à escola ou, mais 

provavelmente, o abandono precoce. A retirada do individuo do seio da sociedade 

para o cárcere, ou o próprio envolvimento em atividades ilícitas, também podem 

funcionar como determinantes de um baixo nível de escolaridade. Vale salientar a 

presença de investigados que referiram ter dado continuidade aos estudos, ou 

mesmo concluído o ensino fundamental, dentro da própria instituição penal. 

Segundo Fonseca et al. (2000)73, renda, ocupação e nível educacional são 

importantes indicadores das condições de saúde da população. Este último é o de 

maior valor entre todos, por ser mais fácil de ser obtido e ter grande peso como 

determinante de saúde. De forma consistente com isso, na presente pesquisa 

verificou-se maior concentração de positivos ao HIV nos sentenciados de baixa 



escolaridade, muito embora essa diferença não tenha atingido o limite da 

significância estatística. Vale ressaltar que o acometimento progressivamente maior 

de indivíduos de pior nível socioeconômico, para a população como um todo, é uma 

tendência que vem sendo observada no Brasil em anos recentes. Entre presidiários, 

o padrão de prevalência elevada de HIV sempre se manteve naqueles de menor 

escolaridade104,114. O mesmo fato é descrito em outros países, mesmo nas situações 

em que os reclusos apresentam mais anos de estudo do que os 

brasileiros103,117,121,167.   

Ao contrário de observações feitas no Carandiru114 e em León, na 

Espanha120, não se observou diferença estatística na presença do anti-HIV em 

relação ao tempo de pena já cumprido. Em contrapartida, verificou-se associação da 

presença do marcador com o tempo total da pena, com prevalência mais elevada 

entre os que foram condenados a tempos mais curtos (até 5 anos) de reclusão. 

Intuitivamente, seria de se pensar que o risco de infecção deveria estar associado 

com tempos mais longos passados na cadeia, e não o contrário. Uma possível 

explicação para o achado talvez resida no fato de que grandes delitos (homicídio, 

tráfico de drogas), que levam a longas penas, não necessariamente estejam 

associados com comportamento de risco para aquisição do HIV. Já os crimes mais 

brandos (porte de droga ilícita, porte ilegal de arma e pequenos furtos) muitas vezes 

são motivados pela necessidade de sustentar a dependência a drogas. Esta 

situação, por sua vez, pode ser ligada a outros comportamentos de risco, tais como 

multiplicidade de parceiros e outras práticas de sexo inseguro.  

Dos 19 participantes com sorologia reativa,15 já tinham se submetido pelo 

menos a um teste anti-HIV, com 13 estando cientes de seu estado sorológico 

reagente e 2 da sua condição de negativo. Conclui-se, portanto, que esses dois 

presidiários soroconverteram após o último exame realizado.  

A presença de ulceração genital, ou rompimento de mucosa causado por 

infecções, surge como um dos fatores mais consistentes na transmissão e aquisição 

do HIV, através do contato sexual37. É consenso que as DSTs elevam a 

disseminação do HIV, hipótese sugerida pela primeira vez por Piot et al. (1984)168. 

Diversas publicações têm demonstrado que a existência das DSTs em um dos 

parceiros aumenta enormemente o risco de contágio, assim como  a suscetibilidade 

ao vírus169-173. Excluindo-se o HIV, e como fator de risco para este, as DSTs têm 

prevalências consideráveis dentro das prisões, inclusive juvenis174. Como exemplo, 



em Moçambique, 34% dos presidiários referiram passado de DST não ulcerativa e 

4% de DST ulcerativa6. A DST do tipo ulcerativa tem um impacto maior do que a não 

ulcerativa no processo de transmissão do HIV175-177, com evidências de que o 

homem é mais afetado do que a mulher pelos efeitos dessas doenças na 

suscetibilidade ao vírus177. O desencontro do presente trabalho com a literatura, em 

relação à não associação estatística entre doença ulcerativa e marcador sorológico, 

pode ser decorrente de apenas dois portadores do HIV terem relatado DST 

ulcerativa no passado.  

A associação DST não ulcerativa e HIV alcançou significância apenas na 

análise univariada, não se confirmando posteriormente. Destaca-se a elevada 

referência a antecedentes de DSTs não ulcerativas (30,6%), acima do observado  no 

Carandiru (23,7%), em 1992114 e, principalmente, na FEBEM (12%)16.  

Vários relatos mencionam contato sexual entre os encarcerados, dentro das 

prisões. Este estudo não apontou nada neste sentido, e uma possível explicação 

pode estar relacionada ao estigma associado ao assunto, fazendo com que as 

pessoas negassem essa prática. Adicionalmente, há que se considerar que a 

preferência sexual naquele ambiente poderia ser circunstancial. O indivíduo estaria e 

não seria homossexual, por uma série de motivos, entre os quais predominaria a 

coerção. O único recluso que assumiu sua condição homossexual já tinha 

conhecimento prévio de seu anti-HIV e comentou ter sido essa a causa da infecção. 

Achado semelhante foi descrito por Power et al. (1991)179, relatando somente um 

participante com prática homossexual em grupo de 559 presos na Escócia. No 

entanto, são em maior quantidade os trabalhos relatando presidiários homossexuais 

com prática dentro dos presídios14,24,97,104,114,115,137,180. Na presente investigação, 

mesmo com apenas um indivíduo reconhecendo sua condição de homossexual, a 

variável mostrou associação com a infecção pelo HIV dentro de um intervalo de 

credibilidade de 10%.  

A multiplicidade de parceiras não se revelou fator de risco para contaminação 

pelo HIV, com 89,5% dos pacientes reagentes relatando menos de 10 parceiras no 

ano anterior à prisão. Fato semelhante já havia sido descrito em prisões da 

França164. 

Embora não representado em tabela, merece destaque o relato de baixo 

percentual de uso de preservativo na visita íntima (20,7%). Provavelmente este 

achado esteja associado à idéia de irrestrita confiança em relação a uma 



companheira que supostamente tem somente o próprio presidiário como parceiro. 

Nessas condições, a utilização da camisinha traria à relação sexual um certo caráter 

de suspeição. Tourinho & Dourado (2002)183, mostraram que o conhecimento dos 

modos de transmissão do HIV não foi acompanhado pela prática sexual segura, com 

59,5% dos estudados não usando camisinha nas suas relações. No presente 

estudo, alguns participantes informaram que não as utilizavam pelo não distribuição 

por parte dos agentes carcerários, acusação essa rebatida pela direção da 

penitenciária, que afirma que o fornecimento é constante e sem limites.  A plena 

entrega de preservativos é um dos pilares básicos de prevenção da AIDS do 

Programa Nacional nas prisões, diferentemente dos EUA, onde praticamente não 

existe tal prática181,182. Na Inglaterra, Green et al. (2003)119 descreveram que a 

maioria dos presidiários teve envolvimento sexual de alto risco com UDIs e 

prostitutas, no interior de prisões daquele País.  

A hipótese de que a circuncisão possa servir de barreira à difusão da AIDS 

por via sexual foi levantada inicialmente há mais de 15 anos184. Desde então, muitos 

estudos epidemiológicos incluíram a não circuncisão como fator de risco em 

potencial para infecção pelo HIV, levando à proposta da sua realização como 

medida capaz de reduzir a contaminação185-188. Na verdade, a relação da 

circuncisão com as DSTs já vem sendo observada há várias décadas, como mostra 

um levantamento feito com soldados da II Guerra Mundial, onde se percebeu que 

mais de 90% dos casos de sífilis ocorriam nos não circuncidados189. Uma das 

explicações para a proteção, segundo Szabo & Short190, se basearia no fato do 

epitélio estratificado, escamoso e queratinizado dos circuncidados proporcionar uma 

barreira de impedimento ao HIV, ausente nos não circuncidados pela inexistência de 

queratina internamente ao prepúcio. De acordo com Kiwanuka et al. (1999)192, essa 

idéia de bloqueio ao HIV estaria mais fortemente vinculada aos indivíduos 

submetidos a esse procedimento antes dos 12 anos de idade. Eyer-Silva (2003)191 

afirma que a principal limitação desses estudos é a possibilidade de concorrência de 

fatores de confundimento. Na presente investigação, embora a associação não 

tenha alcançado significância ao nível de 5% na análise univariada, a sua inclusão 

no modelo multivariado revelou que a variável tem um papel preditor independente 

de infecção pelo HIV, com intervalo de credibilidade de 10%.  Destaca-se o baixo 

número de participantes circuncidados (7,8%) e a ausência de informações sobre 

este item em investigações realizadas no Brasil.  



Apesar de não ter sido discriminado o tipo de droga consumida pelas 

parcerias dos presos, é de se supor que grande parte usava drogas não injetáveis. 

De qualquer forma, os usuários de drogas ilícitas mostram tendência a ter  múltiplos 

parceiros sem uso de preservativos, levando, principalmente, a um maior potencial 

de contaminação pela via sexual87. Por outro lado, os UDIs que compartilham 

agulhas e seringas têm, concretamente, maior risco de levar este vírus adiante por 

práticas sexuais não protegidas193. A análise multivariada não demonstrou 

associação estatística da infecção pelo HIV com relacionamento sexual com 

usuários de drogas ilícitas, embora 68,4% dos participantes com sorologia positiva 

tenham referido esse antecedente. Merecem registro os achados de elevados 

percentuais de uso de drogas ilícitas pelo menos uma vez na vida (81,4%) e de com 

sexo com usuárias de drogas (45,6%). Este último pode ser mais elevado, uma vez 

que o uso dessas substâncias em parcerias eventuais pode passar despercebido 

aos seus contactantes.  

Indubitavelmente, uso de drogas injetáveis e compartilhamento de agulhas e 

seringas são os itens mais associados à transmissão do HIV dentro dos 

presídios15,139,149,156-159,162,194. Para se ter dimensão da presença deste hábito no 

sistema penal, 61% dos presos norte americanos com AIDS, de 1994 a 1996, eram 

UDI3. Este modo de transmissão sanguínea ocorre devido à alta prevalência de UDIs 

dentro do sistema carcerário, levando a crer que este apresenta maior quantidade 

de indivíduos com tal comportamento do que os centros de reabilitação para 

dependentes químicos195. 

A investigação de uso de drogas injetáveis se baseou em seu uso em algum 

momento da vida, no passado e/ou no presente. O fato de nenhum participante ter 

relatado essa prática no presente levanta alguns questionamentos sobre 

possibilidade de viés de resposta. A negativa de uso no interior do presídio pode, 

primeiramente, ser em virtude do estigma associado a esse comportamento – 

reprovado pelo senso comum e punido criminalmente  – e, em seguida, o temor de 

represálias em assumir uma conduta ilegal. Soma-se a isso, o fato da aplicação do 

questionário ter sido feita em ambiente sujeito a aparição de transeuntes, induzindo 

o recluso a respostas falsamente negativas.     

A presença do HIV foi mais de 10 vezes maior nos presos que admitiram uso 

passado de drogas injetáveis (34,5%) e de até 17 vezes entre os que assumiram o 

compartilhamento de agulhas e seringas (63,6%), mostrando  forte associação 



estatística para ambas as variáveis (p = 0,000). Por conseguinte, o uso e o 

compartilhamento passado de agulhas e seringas funcionaram como os fatores que 

mais intensamente se mostraram capazes de predizer de modo independente a 

positividade do HIV.  

Para comparações, no Carandiru, 51,9% dos portadores eram UDI em 

1990114, 43,3% em 1993115. Outras publicações mostram: 35% em Sorocaba104; 

0,5% em Londres196; 52,7% em Bangcoc, Tailândia121; 2,4% no Canadá197; 0% na 

Dinamarca116; 59,3% em Tijuana, México97. Cotejando com presos que 

compartilharam agulhas e seringas, 61,6% eram anti-HIV positivo na Espanha167, 

56,8% na França164 e 3,5% na Irlanda14. 

Transfusão sanguínea não se mostrou estatisticamente associada à infecção 

pelo HIV, apesar de 12,5% dos soropositivos relatarem ter se submetido a este 

procedimento no passado. Embora a transfusão seja a mais eficiente forma de 

transmissão do HIV198, seu risco, atualmente, é próximo de zero, pelos 

procedimentos de triagem sorológica realizados nos bancos de sangue. Embora 

existam poucas referências na literatura a transfusões sanguíneas em prisões, 

merecem destaque os achados de 5% em estudo no Carandiru114 e 11,6 na 

Espanha167.  

Apesar do modelo multivariado não ter revelado associações entre HIV e 

icterícia e hepatite no passado, este fenômeno pode se fazer presente em virtude da 

freqüência da co-infecção HIV e vírus da hepatite B, em decorrência da similaridade 

dos mecanismos de transmissão. Este fato pode ser ilustrado pelos achado de Rotily 

et al (1994)164, relatando história de hepatite B em 50% de sentenciados com 

marcador positivo para HIV. 

Em 1988, Doll relatou a provável contaminação com HIV através de tatuagem, 

em dois presos nos Estados Unidos199. Associação desse fator com a infecção pelo 

HIV foi descrita na Espanha118 e na Zâmbia24. No presente estudo não houve 

associação estatística de tatuagem com infecção pelo HIV. 

 
5.3 Consideraçoes Finais 

Desde o início da epidemia de AIDS, as pessoas confinadas têm sido objeto 

de grande preocupação por parte dos programas de controle, uma vez que reúnem 

riscos comportamentais e ambientais que as conduzem à elevada probabilidade de 

infecção. As prisões brasileiras sintetizam de modo eloqüente esta situação. 



Números distintos de prevalência do HIV nos encarcerados surgiram desde o final 

da década de 1980, mas até o momento não existe uma contabilização total da 

realidade do País. A verdadeira situação é desconhecida, em parte pela pouca 

priorização conferida a estudos epidemiológicos entre presidiários, e em parte 

porque grande parte dos presos se concentra em instituições menores do que as 

penitenciárias, como cadeias públicas, delegacias de policia (DPs) e centros de 

detenções provisórias (CDPs). Estes estabelecimentos, ao invés de serem usadas 

para detenção de suspeitos logo após sua prisão, e por um curto espaço de tempo, 

mantêm detentos por longos períodos, até mesmo anos.  

No entanto, os escassos dados disponíveis apontam para o fato de que a 

AIDS no sistema penal está vinculada à origem socioeconômica, baixa escolaridade, 

relações conflituosas com a família e a comunidade de origem, freqüência de 

práticas de risco representadas pelo uso de drogas e múltiplas relações sexuais não 

protegidas. A estes determinantes sociais, somam-se as condições institucionais 

desfavoráveis ao desenvolvimento de programas educativos.  

A carência de serviços de saúde estruturados é notória, mesmo em prisões 

previamente definidas com estes dispositivos. As atividades de prevenção e 

assistência necessitam de incremento, sobretudo no que se refere a profissionais 

capacitados para executá-las. Além da falta de recursos, esta situação é fruto de 

reduzido número de programas educacionais para a saúde e falta de articulação 

com o Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo assim, algumas instituições, como a 

Penitenciária de Ribeirão Preto e outras, têm superado as barreiras e procurado 

fazer frente à epidemia do HIV. 

A penitenciária em estudo tem um serviço de saúde razoável, com boa 

disponibilidade de materiais básicos, pecando, porém, pela falta de recursos 

humanos nas diversas áreas que se fazem necessárias (médico, enfermeiro, 

farmacêutico, auxiliar de enfermagem, e outros). Dessa forma, as atividades de 

assistência e prevenção à AIDS são limitadas e não contínuas.  

A prevalência inferior do HIV, comparada a pesquisas anteriores, pode ser 

devida a diferentes fatores, tais como: a própria estabilização da doença no país, 

acompanhada da mudança de comportamento dos UDI no sentido de não 

compartilhamento de agulhas e seringas, bem como da substituição do uso de 

drogas injetáveis por inalantes ou outras. Além disso, pode ser devida também ao  

aumento da percepção do risco à contaminação do HIV em suas diferentes formas 



de transmissão. Por fim, mesmo que de alcance ainda reduzido, não pode ser 

esquecido o papel de programas preventivos desenvolvidos dentro dos presídios. 

De forma geral, os presidiários têm ciência dos mecanismos de transmissão, 

sobretudo da relevância da via sexual. Contudo, a implementação de medidas 

preventivas ainda é mínima, apontando para a necessidade de desenvolvimento e 

manutenção de atividades agressivas com vistas à educação continuada e o 

aconselhamento. Este último, sem dúvida, reúne um enorme potencial de produzir 

impactos positivos na luta contra a epidemia de AIDS, uma vez que estabelece uma 

relação de confiança orientada para a transmissão de conteúdos informativos, mais 

facilmente captados e incorporados pelos presidiários. A possibilidade de realizá-lo 

também em grupos abre a possibilidade de troca de experiências e informações, 

enriquecendo substancialmente o processo. 

Finalmente, há clara necessidade de estudos epidemiológicos contínuos que 

forneçam informações atualizadas sobre o estado de saúde dos presidiários. A 

grande marginalização desse segmento populacional se reflete na pouca priorização 

a ele concedida por parte de pesquisadores e de serviços de saúde. Em 

decorrência, a ignorância acerca das condições de saúde no interior dos presídios 

constitui um sério obstáculo à definição e implementação de intervenções sanitárias 

de impacto. 

Mesmo que limitado a um único presídio, espera-se que os resultados desse 

trabalho possam contribuir para lançar alguma luz sobre as condições atuais da 

AIDS no sistema carcerário brasileiro, estimulando a realização de outras 

investigações e servindo para orientar a adoção de medidas preventivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÕES 
 
 
 

O presente estudo demonstrou que a infecção pelo HIV entre os presidiários 
da Penitenciária de Ribeirão Preto está associada às seguintes covariáveis: 

 
• Comportamento homossexual; 

 
• Incircuncisão; 

 
• Uso prévio de drogas injetáveis; 

 
• Compartilhamento de agulhas e seringas; 

 
• Tempo máximo de 5 anos de condenação total. 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

NOME DA PESQUISA: 
                    “PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA A INFECÇÃO DO 
HIV NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA MASCULINA DA PENITENCIÁRIA DE 
RIBEIRÃO PRETO. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
Dr. HARNOLDO COLARES COELHO  CRM 80946 

INFORMAÇOES DADAS AOS PACIENTES: 
1. O Sr. está sendo convidado a participar de uma pesquisa para saber quem está 

contaminado com o vírus da AIDS, com o vírus da hepatite B, com o vírus da 
hepatite C e com a sífilis. 

2. Estas doenças são muito encontradas nos presos das cadeias de todo o país. 
3. A AIDS se pega em relação sexual sem camisinha ou tomando sangue contaminado 

quando a pessoa é internada em hospital e tomando pico na veia com a mesma 
agulha que foi usada por muitas pessoas. A hepatite B se pega da mesma maneira 
da AIDS. A hepatite C se pega em tomando pico na veia com a mesma agulha que 
foi usada por muitas pessoas e tomando sangue contaminado  em hospital. A sífilis 
se pega em relação sexual sem camisinha. 

4. O vírus da AIDS causa queda da resistência da pessoa e ela pode ficar doente com 
várias infecções. Os vírus da hepatite B e da hepatite C causam inflamação no 
fígado e pode deixar a pessoa doente toda amarelada ou não. A sífilis é uma doença 
que se pega na relação sexual e pode causar feridas no pinto, na boca e manchas 
em todo corpo. 

5. As pessoas podem ter qualquer um desses bichinhos que causam essas doenças e 
não sentir nada e nem ter nenhuma alteração no corpo. Dessa maneira, quem 
estiver contaminado vai poder se tratar antes de ficar doente se fizer os exames 
adequados. 

6. Para fazer esses exames o Sr. vai ter que tirar sangue do braço. O Sr. vai sentir uma 
pequena dor no local da picada como se fosse tomar uma injeção. Vai ser tirado um 
tanto de sangue que cabe mais ou menos numa colher de sopa. Nos tubinhos que 
tiver o seu sangue vai ter um número e a primeira letra do seu nome e do seu 
sobrenome. Ninguém fora da cadeia vai saber que o Sr. fez exames. Nós garantimos 
que o resultado será dado só para o Senhor. 

7. Essa pesquisa pode beneficiar o Sr., porque se nós descobrirmos uma dessas 
infecções no seu sangue, nós encaminharemos para tratamento adequado. Além 
disso, os resultados da pesquisa poderão, no futuro, fazer com que as autoridades 
possam estabelecer maneiras de prevenir e tratar outras pessoas. 

8. O Senhor participará da pesquisa se quiser, podendo desistir a qualquer momento, 
sem que isso o prejudique.  

 
 
 
 
 
 



 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu,____________________________________________, após tomar 
conhecimento sobre o projeto “Prevalência e fatores de risco para a infecção do HIV 
na população carcerária masculina da Penitenciária de Ribeirão Preto”, entendi e 
concordo em participar da pesquisa, autorizando a coleta de uma amostra de meu 
sangue para estudo dessas doenças, cujos resultados poderei conhecer e aos quais 
terei acesso individual e sigiloso. Autorizo a utilização e divulgação dos resultados, 
embora exija sigilo absoluto quanto á minha identidade. 
 
OBS: O estudo me oferece também a pesquisa de marcadores para Hepatites B e C, 
também de modo sigiloso. 
 
 
 
                                                 Ribeirão Preto __de___________de______ 
 
 
 
 
 
 
                                               _________________________________ 
                                                                        Assinatura 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

Dr. Harnoldo Colares Coelho 
Cremesp  80946 

Fone de contato 602-2695 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 2 
 

 

 



QUESTIONÁRIO 

 
DATA __/__/__ 

 

1. NOME ________________________________________  

 

2. NASCIMENTO __/__/__      IDADE  ____ 

 

3. ESTADO CIVIL   1    ٱ.casado  2. solteiro  3. amasiado  4. viúvo  5. divorciado/separado 

 

4. FILHOS  ٱ 

 

5. LOCAL DE NASCIMENTO   1  ٱ. Ribeirão  2. região de Ribeirão  3. outra região de SP              

     4. outro estado 

 

6. LOCAL DE RESIDÊNCIA   1  ٱ. Ribeirão  2. região de Ribeirão  3. outra região de SP              

  4. outro estado       
                            

7. ESCOLARIDADE   1 ٱ.Nenhuma;  2. até 2 anos;  3. 2 a 5 anos;  4. 5 a 8 anos;  5. colegial  

incompleto;  6. colegial completo;  7. superior incompleto;  8. superior 

completo 

 

8. TEMPO TOTAL DA PENA ____        

 

9.TEMPO JÁ CUMPRIDO ____ 

 

10. JÁ INTERNOU EM REFORMATÓRIO/FEBEM 1 ٱ. sim; 2. não; 3. não sabe 

 

11. DSTs PRÉVIA DO TIPO ULCERATIVA   1. não;  2. uma vez;  3. mais de uma vez  

 

12. ONDE TRATOU   1.médico;    2. não tratou   3. não se aplica 

 



13. DSTs PRÉVIA DO TIPO NÃO ULCERATIVA,    1.não; 2. uma vez; 3. mais de uma 

vez        

         

14. ONDE TRATOU     1.médico;  2. não tratou;  3. não se aplica 

 

15. CIRCUNCIDADO    1. sim;  2. não 

 

16. TATUAGEM    1. sim;  2. não 

 

17. PIERCING       1. sim; 2. não; 3. não sabe 

 

18. JÁ FEZ TESTE ANTI-HIV     1. não;  2. uma vez;  3. mais de uma vez;  4. não sabe 

 

19. RESULTADO     1. positivo;  2. negativo;  3. não sabe;  4. não se aplica 

 

20. TRANSFUSÃO SANGUINEA      1. não  2. uma vez  3. mais de uma vez  4. não sabe 

 

21. RELACIONAMENTO  SEXUAL COM USUÁRIOS DE DROGAS                            

 sim;  2. não; 3. não sabe .1 ٱ      

 

22. USO DE DROGAS  ILÍCITAS NÃO INJETÁVEIS AGORA OU PASSADO  

1. sim;  2. não  3. não sabe     QUE TIPO_______________________ 

 

23. USO DE DROGAS ILÍCITAS INJETÁVEIS NO PASSADO   1. freqüentemente; 2. 

às vezes;  3.raramente;  4. uma vez;  5. nunca ; 6 não se aplica 

 

24. QUANTO TEMPO DE USO    1. mais de 5 anos;    2. 3 a 5 anos;    3. 1 a 3 anos;  

   4. menos de 1 ano;  5. não se aplica 

 

25. COMPARTILHAMENTO NO PASSADO DE AGULHAS/SERINGAS    

      PARA USO DE DROGAS ILÍCITAS  1. freqüentemente; 2. às vezes;                     

3.raramente;  4. uma vez; 5. nunca;    6. 

não se aplica 

 



26. USO ATUAL DE DROGAS ILÍCITAS INJETÁVEIS      1. freqüentemente;  2. às   

        vezes;  3. raramente;  4. uma vez;  5. nunca ;   6. não se aplica 

 

27. COMPARTILHAMENTO ATUAL DE AGULHAS/SERINGAS PARA USO DE   

      DROGAS ILÍCITAS     1. freqüentemente; 2. às vezes;  3.raramente;  4. uma                                             

                                                         vez;  5. nunca;    6. não se aplica 

 

28. PREFERÊNCIA SEXUAL    1. heterossexual; 2. homossexual; 3. bissexual;  

                                                                4. desconhecido    

                  

29. QUANTOS PARCEIROS TEVE UM ANO ANTES DA PRISÃO _____    

                                            

30. VISITA ÍNTIMA    1. sim;  2. não        

 

31. USO DE PRESERVATIVO NA VISITA ÍNTIMA     1. sempre;  2. às vezes;   

                                                                                                         3. nunca;  4. não se aplica   
                                              

32. SEXO C/ COLEGAS NA PRISÃO    1. freqüentemente;  2. às vezes;  3.        

raramente; 4. uma vez;  5. nunca ;   6. não sabe 

 

33. FORMA    1. ativo  2. passivo  3. ativo/passivo  4. só oral  5. só masturbação; 6. não se                   

                          aplica 

 

34. USO DE PRESERVATIVO QUANDO FAZ SEXO COM COLEGAS  

  1. sempre; 2. às vezes; 3. nunca; 4. não se aplica   

 

35. JÁ TEVE ICTÉRICIA   1. sim; 2. não; 3. não sabe 

 

36. JÁ TEVE HEPATITE    1. sim; 2. não; 3. não sabe 

 

37. USO DE  TABACO  1. sim; 2. não; 3. não sabe 

 

 

 



RESULTADO SOROLOGIA DO HIV 

 
   ELISA    1. reagente;  2. não reagente;  3. indeterminado 

 

   IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA     1. reagente;  2. não reagente;           

                                                                    3.indeterminado;  4. não  realizado 

 

     WESTERN BLOT    1. reagente;  2. não reagente;  3. indeterminado;   

  4. não  realizado 
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