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RESUMO 

Maerrawi IE. Estudo dos fatores de risco associados às infecções pelo HIV, 

hepatites B e C e sífilis e suas prevalências em população carcerária de São 

Paulo [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2012. 

INTRODUÇÃO: Infecções pelo HIV, HBV, HCV e Treponema pallidum 

encontram no sistema prisional um ambiente favorável para suas 

propagações e representam grave problema de saúde pública. Neste estudo 

buscamos conhecer o perfil epidemiológico dos reeducandos de uma 

unidade prisional e a dinâmica do seu comportamento associado às 

infecções estudadas. Foram medidas as prevalências dessas infecções e 

suas coinfecções, investigados os potenciais fatores de risco, assim como 

medido o padrão de uso de drogas no presídio com ênfase no crack. 

MÉTODOS: Estudo epidemiológico transversal realizado de fevereiro a 

dezembro de 2007, na Penitenciária I de São Vicente. Realizada uma 

análise descritiva utilizando medidas de frequência, médias e desvio padrão. 

Foram considerados apenas os diagnósticos sorológicos para definição das 

infecções. Utilizado o OR (odds ratio) como medida de associação com nível 

de significância de 5% (α). Utilizada a regressão logística para estimar OR 

ajustado por algumas variáveis. RESULTADOS: Participaram das 

entrevistas 546 (84,1%) reeducandos e 514 (94,1%) realizaram as 

sorologias. Apresentaram um perfil jovem com idade média de 29,8 anos. 

52,0% (283) referiram relacionamento conjugal com média de dois filhos. 

Declararam ser de cor parda 51,5% (280). O tempo médio de prisão foi de 

10,5 anos. As prevalências identificadas foram: HIV 1,8% [IC95% = 0,1- 3,3], 

HBV 21,0% [IC95% = 17,8-25,1], HCV 5,3% [IC95% = 3,5-7,6], e 5,3% 

[IC95% =3,5-7,6] para a infecção pelo Treponema pallidum. Os fatores de 

risco associados com a infecção pelo HIV foram: uso de droga injetável 

(OR=15,38), > 30 anos (OR=13,3), uso de cocaína na vida (OR= 5,36) e uso 

de crack na vida (OR= 5,21). Nas análises multivariadas as variáveis que se 

mantiveram associadas com o HBV foram: uso de droga injetável 



 

(OR=3,36), ter referido DST (OR= 2,28), > de 30 anos (OR=1,86) e mais de 

cinco anos de prisão (OR= 2,17); com o HCV foram: uso de droga injetável 

(OR=9,65), uso de maconha na prisão (OR=2,91) e idade >30 anos 

(OR=8,41); com o Treponema pallidum foram: relação homossexual 

(OR=11,92) e ter referido sífilis (OR=10,88). As prevalências das 

coinfecções foram: 0,8% [IC95%= 0,2-2,0] para HIV/HBV, 1,4% [IC95%=0,5-

2,8], para HBV/Treponema pallidum, 1,8% [IC95%= 0,8-3,3] para HBV/HCV, 

e para a tripla infecção 0,4% [IC95%= 0,5-1,4]. Confirmaram o uso de crack 

na vida 25,0% (136) dos entrevistados. Idade média de início de uso de 

drogas ilícitas foi de 15,4 anos. Na prisão, o uso de álcool foi relatado por 

8,4% (45), tabaco por 62,0% (318), maconha por 36,5 % (194), cocaína por 

9,0% (48), e crack por 11,7% (15), sendo seu uso diário referido por 2,3% 

(3). Uso de drogas injetáveis na vida foi referido por 5,9% (32) e nenhum uso 

nos últimos seis meses. As situações de violência relacionadas com drogas 

para 14,3% (28) foram de ameaças de morte, 16,7% (57) agressões físicas e 

27,3% (3) sofreram agressão sexual. Para 15,8% (30) o crack esteve 

relacionado com estas situações. O seu uso com outras drogas foi referido 

por 41,5% (54). CONCLUSÃO: As prevalências encontradas na população 

confinada continuam maiores que as observadas na população geral. O 

consumo de drogas e praticas sexuais desprotegidas foram mantidas no 

período de confinamento. O tempo de confinamento mostrou-se fator 

importante na análise de risco. Os fatores de riscos identificados aparecem 

como importantes indicadores para a estruturação de estratégias de controle 

dessas infecções junto à população confinada.  

Descritores: infecções, HIV, HBV, HCV, Treponema pallidum, fatores de 

risco, uso de crack, uso de drogas injetáveis, população confinada, presidio. 



 

SUMMARY 

INTRODUCTION: Infection by HIV, HBV, HCV and Treponema pallidum are 

common in the prison system due to an environment favorable to their 

propagation and represent a serious public health problem. This study aims 

to understand the epidemiological profile of the inmates in a prison unit and 

the behaviors associated with the infectious diseases studied. We estimated 

the prevalence of these infections and their co-infections, investigated 

potential risk factors, as well as identified the pattern of drug use in prison, 

especially crack use. METHODS: A cross-sectional epidemiological study 

conducted from February to December 2007 at the São Vicente Penitentiary . 

A descriptive analysis using frequency measures, means and standard 

deviations was conducted. We considered only the setting for serological 

diagnosis of infections. Odds ratio (OR) with a significance level of 5% (α) 

was used as a measure of association and a logistic regression was applied 

to estimate adjusted OR for some variables. RESULTS: A total of 546 

prisoners were interviewed (84.1%). Of these, 514 (94.1%) underwent 

serological analysis. Results showed a profile of young men with an average 

age of 29.8 years. Fifty-two percent (283) reported marital relationship with 

an average of two children, and 51.5% (280) reported being of mixed 

ethnicity. The average time of arrest was 10.5 years. The prevalences were 

identified: HIV 1.8% [95% CI = 0.1 - 3.3], HBV 21.0% [95% CI 17.8 to 25.1], 

HCV 5.3% [95% CI = 3.5 to 7.6] and 5.3% [95% CI = 3.5 to 7.6] for infection 

with Treponema pallidum. The risk factors associated with HIV infection were 

injected-drug use (OR = 15.38), > 30 years (OR = 13.3), cocaine use (OR = 

5.36) and use of crack during lifetime (OR = 5.21). According to multivariate 

analyzes, variables associated with HBV were: injected-drug use (OR = 

3.36), reported any STD (OR = 2.28), > 30 years (OR = 1.86) and more than 

five years in prison (OR = 2.17); the variables associated with HCV were: 

injected-drug use (OR = 9.65), marijuana use in prison (OR = 2.91) and age> 

30 years (OR = 8.41); the variables associated with Treponema pallidum 

were: homosexual intercourse (OR = 11.92) and have referred syphilis (OR = 



 

10.88). The prevalence of co-infections were 0.8% [95% CI = 0.2 to 2.0] for 

HIV / HBV, 1.4% [95% CI = 0.5 to 2.8] for HBV / Treponema pallidum, 1.8% 

[95% CI = 0.8 to 3.3] for HBV / HCV infection and for the triple infection 0.4% 

[95% CI = 0.5 to 1.4]. Average age of onset of illicit drug use was 15.4 years. 

The use of crack during lifetime was reported by 25.0% (136) of respondents. 

In prison, alcohol use was reported by 8.4% (45), tobacco by 62.0% (318), 

marijuana by 36.5% (194), 9.0% for cocaine (48), and crack by 11.7% (15), 

with the daily use of crack reported by 2.3% (3). Injected-drug use during 

lifetime was reported by 5.9% (32), but no use in the last six months was 

reported. Drug-related violence episodes reported were death threats 14.3% 

(28), 16.7% (57) assaults and 27.3% (3) suffered sexual assault. To 15.8% 

(30) of the respondents, crack use was associated with violence episodes. 

The use of crack-cocaine in association with other drugs was reported by 

41.5% (54). CONCLUSION: The prevalence found in the confined population 

is still larger than those observed in the general population. Drug use and 

unprotected sexual practices were maintained during the period of 

confinement. The confinement time proved to be an important factor in the 

analysis of risk of infection. The identified risk factors appear to be important 

indicators for developing strategies to control these infections in the prison 

environment. 

 

 

 

 

Keywords: infection, HIV, HBV, HCV, Treponema pallidum, risk factors, 

crack, injected-drug use, prisioners, prison. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos epidemiológicos da AIDS 

1.1.1 A aids no mundo 

Após 30 anos, a epidemia de aids1 ainda constitui-se em um grave 

problema de saúde pública mundial. Embora seu pico de incidência tenha 

ocorrido na década de 1990, em alguns países a epidemia ainda se 

comporta de forma alarmante. O numero de infecções continua crescendo 

em todo o mundo. Porém, nos últimos dez anos, o número de novas 

infecções caíram 20%. Em 2009, foram registrados 2,6 milhões de novos 

casos contra 3,1 milhões em 1999 [UNAIDS, 2010].  

 Desde o início da epidemia, mais de 60 milhões de pessoas foram 

infectadas pelo HIV. A exposição heterossexual foi responsável por 80% das 

novas infecções no mundo, e quase 30 milhões de pessoas morreram de 

causas relacionadas à aids [UNAIDS,2010]. 

Porém, a epidemia de aids não se comporta da mesma forma 

geográfica e temporalmente pelo mundo.  

Entre 2001 e 2009, em 33 países a incidência do HIV caiu em mais de 

25%. Destes, 22 países estão na África sub-saariana e apresentaram sinais 

de estabilização ou declínio. Outras regiões como o Leste Europeu, Norte da 

África, Oriente Médio e Pacífico, o número de novas infecções por HIV 

continuaram aumentando [ONU, 2011]. Neste mesmo período, na Europa 

Ocidental, Central e Oriental, Ásia Central e América do Norte, as taxas 

anuais de novas infecções por HIV mantiveram-se estáveis durante pelo 

menos os últimos cinco anos. No entanto, é cada vez maior a evidencia de 

                                                 

1
 A palavra aids foi incorporada à língua portuquesa e consta no Dicionário Houaiss e no Vocabulário Ortográfico 

da Língua Portuquesa (VOLP), produzido pela Academia Brasileira de Letras. Nesta tese, quanto a sua grafia, 
serão mantidas as recomendações: aids, quando tratar-se da epidemia; Aids, quando nome de setor ou título; AIDS 
se o termo estiver com outras siglas escritas em letras maiúsculas. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa 
(5ª edição, 2009. 976 Pgs.). 
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um ressurgimento do HIV em vários países de alta renda entre homens que 

fazem sexo com homens. No mesmo período, na Europa Oriental e Ásia 

Central, altas taxas de transmissão do HIV continuaram a ocorrer entre 

redes de pessoas que usam drogas injetáveis e seus parceiros sexuais 

[UNAIDS 2010]. 

A epidemia do HIV nas Américas encontra-se, relativamente, 

controlada, porém, os dados globais apontam que a região do Caribe tem a 

maior prevalência de aids, 1,0% [0,9% – 1,1%], depois da África 

Subsaariana - que continua sendo a região mais afetada no mundo, com 

prevalência de 5,0% [4,7% – 5,2%] [UNAIDS, 2010].   

Por outro lado, desde o primeiro caso de aids, observa-se progresso 

substancial nas três décadas, incluindo, em alguns períodos, importante 

recuo no curso da epidemia de aids. 

A redução do número de mortes relacionadas à aids, passou de 2,1 

milhões [1,9 milhões–2,3 milhões] de óbitos em 2004 para 2 milhões [1.8 – 

2.3 milhões] em 2007, e para 1,8 milhões [1,6–2,1 milhões] de óbitos em 

2009. Este fato deve-se, pelo menos em parte, ao resultado da ampliação do 

acesso à terapia antirretroviral. Porém, mesmo com esta ampliação, em 

2007, apenas um terço recebia a terapia antirretroviral [(UNAIDS, 2007]. Em 

2010, mais de 10 milhões de pessoas que necessitavam de tratamento, não 

tiveram acesso à terapia antirretroviral [UNAIDS, 2010]. As analises da 

situação da epidemia destacam também, que para cada pessoa que inicia o 

tratamento da aids, há duas novas infecções pelo HIV [UNAIDS, 2010].  

Os dados mundiais apontam recuo também em relação às novas 

infecções pelo HIV que, entre o período de 2001 e 2008, diminuíram em 

17%, ocorrendo três milhões de novas infecções em 2001 e 2,7 milhões 

[variação 2.6 – 3.5 milhões] em 2007. Em 2009, estimou-se 2,6 milhões de 

pessoas infectadas pelo HIV [UNAIDS, 2010], apontando para a 

continuidade deste recuo.  
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Desde 2001, a prevalência de HIV entre adultos se estabilizou em 

0,8%. Com exceção da África Sub-saariana, as infecções pelo HIV afetam 

de maneira desproporcional a usuários de drogas injetáveis, homens que 

fazem sexo com outros homens e trabalhadores sexuais. Os esforços 

relacionados à prevenção do HIV para estas populações triplicaram-se 

desde 2005 [UNAIDS, 2007]. Essas epidemias podem ser encontradas no 

mundo inteiro, mas especialmente na Ásia, Pacífico, América Latina e Caribe 

e na Europa Oriental e Central, e são impulsionadas pela homofobia, 

estigma, discriminação, assim como, pela demora na implantação de 

políticas de informação, prevenção, tratamento e de proteção legal para 

estes segmentos populacionais [UNAIDS, 2010].  

O Relatório Global do UNAIDS lançado em 2007 estimou 1.7 milhões 

de pessoas estavam vivendo com HIV na América Latina, sendo que, neste 

mesmo ano ocorreram 140.000 mil novas infecções e 63.000 mil óbitos no 

mesmo período.  

Em relação aos segmentos populacionais, a transmissão do HIV 

ocorreu, principalmente, entre homens que fazem sexo com homens, 

profissionais do sexo e, em menor grau, entre usuários de drogas injetáveis. 

A transmissão do HIV por meio do uso de drogas injetáveis vem diminuindo 

nos últimos anos. Por volta de 40% das pessoas que vivem com HIV na 

América Latina, vivem no Brasil. Estima-se em 730.000 [600.000 - 890.000] 

pessoas com HIV no Brasil, seguido pelo México com 200.000 [150.000 - 

310.000] [UNAIDS, 2007]. 

Segundo Relatório Mundial de Aids, refere que na América do Sul e 

Central o número de adultos e crianças vivendo com HIV/aids em 2009 foi 

de 1.4 milhões [1.2-1.6 milhões], ocorreram 70.000 [44.000-130.000] novas 

infecções em adultos e crianças, A prevalência entre adultos (15-49 anos) foi 

de 0.5 [0.4- 0.6] e ocorreram 53 000 [44 000–65 000] óbitos entre adultos e 

crianças [UNAIDS, 2010]. 



 

 

4 

 

1.1.2  A aids no Brasil 

Por volta de 40% das pessoas que vivem com HIV na América Latina, 

vivem no Brasil com estimativa de 730.000 [600.000 - 890.000] pessoas com 

HIV, seguido pelo México com 200.000 [150.000 - 310.000] [UNAIDS, 2007].  

Segundo critérios da Organização Mundial de Saúde, até 2007 o 

Brasil apresentava uma epidemia concentrada, com taxa de prevalência da 

infecção pelo HIV de 0,6% na população de 15 a 49 anos. O Brasil registrou 

de 1980 até junho de 2011, 608.230 casos de aids.  Ao longo do tempo, 

houve mais casos de aids  entre homens (397.662) do que entre mulheres 

(210.538) [Brasil, 2011], porém o aumento proporcional do número de casos 

de aids entre mulheres pode ser observado pela razão de sexos2  

Esta razão entre os sexos vem diminuindo de forma progressiva. Em 

1985, para cada 26 casos entre homens havia um caso entre mulher [Brasil, 

2011]. Na faixa etária de 13 a 19 anos, houve inversão na razão de sexo a 

partir de 1998. A razão de sexos, que era de 37 homens para cada 10 

mulheres em 1990, caiu para 11 homens para cada 10 mulheres em 1998, 

culminando com a inversão dessa razão no ano 2000 – 9 homens para cada 

10 mulheres [Brasil, 2007]. Nota-se uma queda na razão de sexos ao longo 

dos anos, que permanece em 15 homens para cada 10 mulheres desde 

2002. Entretanto, entre 2007 e 2009, os jovens do sexo masculino voltam a 

ter maior participação nos casos de aids [Brasil, 2010] Em 2010, a razão 

entre sexos foi de 1,7 casos em homens para cada um em mulheres [Brasil, 

2011a]. 

Em ambos os sexos, a maior parte dos casos se concentra na faixa 

etária de 25 a 49 anos. Porém, tem-se verificado aumento percentual de 

casos na população acima de 50 anos, crescendo de 3.517 casos em 2007 

para 4.080 casos em 2010 [Brasil, 2011a].  

                                                 

2
 A razão de sexos é obtida pelo número de casos em homens dividido pelo número de casos em mulheres. 
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A análise por regiões mostra que entre 1980 e junho de 2011, a 

Região Sudeste notificou mais da metade de todos os casos do país, sendo 

identificados 343.095 casos de aids na Região Sudeste (56,4%), 123.069 

casos no Sul (20,2%), 78.686 casos no Nordeste (12,9%), 35.116 casos no 

Centro-Oeste (5,8%) e 28.248 casos na Região Norte (4,7%) (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos casos de aids por região de residência. 

Brasil, 1980 a 2011 

 

FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 

NOTA: (1) Casos notificados no Sinan e registrados no Siscel/Siclom até 30/06/2011 e declarados no SIM de 2000 

a 2010. Dados preliminares. 

Análise realizada no período entre 1998 e 2010, aponta redução de 

34,7% na proporção de casos na Região Sudeste, passando de 63,31% em 

1998 para 41,33% em 2010. 

Na Região Sudeste, o maior número de casos de aids, encontra-se  

no Estado de São Paulo, representando 60,4 % ( 207.077) do total de casos 

na região entre 1980 a junho de 2011 [Brasil, 2011]. Entre os anos de 1998 a 

2007, a taxa de incidência de aids no Estado de São Paulo apresentou 

queda de 39% em relação ao período anterior, passando de 39 para 21,8 

casos por 100 mil habitantes [SP, 2007]. 
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No país, em relação à taxa de incidência (TI) de casos de aids 

notificados no SINAN por ano de diagnóstico no período de 1998 a 2010 

observa-se uma estabilização ao longo dos últimos 12 anos com uma TI de 

17,9 casos por 100.000 habitantes para o ano de 2010 [Brasil, 2011a] 

(Gráfico 2). 

A região sudeste contribuía de forma mais expressiva para os valores 

elevados das taxas de detecção no país, porém, a partir de 2007, nota-se 

que a Região Sul passa a ter maior participação nesse valor elevado. A 

diminuição da detecção dos casos na Região Sudeste influencia de forma 

determinante a estabilização da taxa do país. Observa-se, entre 2000 a 2010 

redução de 30,9% na taxa de incidência, passando de 24,5 para 17,6 casos 

por 100 mil habitantes na Região Sudeste. Nas demais regiões, a taxa de 

incidência cresceu, passando de 27,1 para 28,8 no Sul, de 7,0 para 20,6 no 

Norte, de 13,9 para 15,7 no Centro-Oeste e de 7,1 para 12,6 no Nordeste 

[Brasil, 2011a] (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Taxa de incidência (por 100.000 hab.) dos casos de aids segundo região 

de residência e ano de diagnóstico. Brasil, 1998-2010 

 

FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais  
POPULAÇÃO:  MS/SE/DATASUS em <www,datasus,gov,br no menu Informações em saúde > demográfica e 
socioeconômicas, acessado em 21/11/2011, 
NOTA: (1) Casos notificados no Sinan e registrados no Siscel/Siclom até 30/06/2011 e declarados no SIM de 2000 
a 2010. Dados preliminares para os últimos cinco anos 
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Os primeiros casos de aids foram identificados no início da década de 

1980, predominantemente entre gays adultos, usuários de drogas injetáveis 

e hemofílicos. Após 30 anos de epidemia de aids, o país tem como 

característica uma epidemia estável e concentrada em alguns subgrupos 

populacionais em situação de vulnerabilidade. 

As investigações de estudos realizados ou financiados pelo 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais mostram que as prevalências 

de infecção pelo HIV no Brasil se apresentam da seguinte maneira: 0,6% na 

população de 15 a 49 anos de idade (0,4% nas mulheres e 0,8% nos 

homens); 0,12% nos jovens do sexo masculino de 17 a 20 anos de idade; e 

0,28% em mulheres jovens de 15 a 24 anos. Nas populações vulneráveis, as 

prevalências são mais elevadas e destacam-se aquelas entre usuários de 

drogas ilícitas (5,9%), homens que fazem sexo com homens (10,5%) e 

mulheres profissionais do sexo (5,1%) [Brasil, 2010c].  

1.1.3 Categoria de exposição 

No Brasil, em indivíduos com mais de 13 anos de idade do sexo 

masculino observa-se, na série histórica, crescimento da epidemia pela via 

sexual entre os heterossexuais, estabilização entre os homossexuais e 

bissexuais e redução entre pessoas que injetam drogas. Nos casos 

notificados até 2007 na população masculina, a principal via de transmissão 

foi a sexual com 61,8% do total de casos, sendo 30,1% entre 

heterossexuais, 20,6% entre homossexuais e 11,1 entre bissexuais, seguida 

pela via sanguínea com 19,7% pelo uso de drogas injetáveis [Brasil, 2007]. 

Em relação aos dados até junho de 2010, a via sexual representou 63,6%, 

distribuídos em, 31,2% entre heterossexual, 20,6% entre homossexual e 

11,8% bissexual, e, na categoria de exposição sanguínea, o uso de drogas 

injetáveis pode ser observado em 17,6% dos casos [Brasil, 2010a] 

Entre jovens de 15 a 24 anos do sexo masculino, de 1980 até junho 

de 2011, ocorreram 38.045 casos de aids, destes 20,7 % ocorreram pela via 

homossexual, 10,3 % via bissexual e 21,3% pela via heterossexual. Em 
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relação à via sanguinea, 24,9% pelo uso de drogas injetáveis, 1,0% 

hemofílicos e 0,3% pela transfusão de sangue [Brasil, 2011a] 

Entre as mulheres adultas, em 2007, a principal via de transmissão foi 

a heterossexual com 89,9% dos casos [Brasil,2007]. Assim como, em 2010, 

essa categoria de exposição representou 91,2% dos casos de aids 

[MS,2010].  Entre 1980 e junho de 2011, em mulheres jovens na faixa de 15 

a 24 anos ocorreram 28.648 casos de aids, desses 75,9% pela via 

heterossexual, 9,6% fizeram uso de drogas injetáveis e 0,4% transfusão de 

sangue [Brasil,2011a] 

No país, apesar de o aumento de casos no sexo masculino ainda ser 

maior entre os heterossexuais, a epidemia  continua concentrada. Nos 

últimos doze anos, a porcentagem de casos na população de 15 a 24 anos 

caiu, porém, na mesma faixa etária, entre os gays houve aumento de 10,1%. 

Em 1998, para cada 10 heterossexuais vivendo com aids, haviam 12 casos 

de homossexuais, em 2010, para cada 10 heterossexuais haviam 16 

homossexuais [Brasil,2011a] 

No Estado de São Paulo, entre os casos de aids em homens com 13 

anos ou mais de idade observou-se tendência decrescente no período de 

2000 a 2008, para as categorias de exposição homossexual, heterossexual 

e usuário de drogas injetáveis (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Tendência dos casos notificados de aids em adultos do sexo masculino, 

segundo categoria de exposição por ano de diagnóstico, Estado de São 

Paulo, 2000 a 2008* 

 

Em análise de tendência dos casos de aids segundo categoria de 

exposição entre 2005 e 2009 realizado pelo Programa Estadual de 

DST/AIDS do Estado de São Paulo, em homens com 13 anos ou mais 

observou-se  tendência decrescente para as categorias heterossexual (18%) 

e uso de drogas injetáveis- UDI (52%) e estabilização entre homens que 

fazem sexo com homens- HSH, apontando para a maior vulnerabilidade 

desta categoria comparada com as demais [SP, 2011]. 
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1.1.4 Mortalidade em aids no Brasil 

Apesar de o Brasil ter cerca de 1/3 de todas as pessoas vivendo com 

HIV na América Latina, o foco simultâneo na garantia do acesso aos 

serviços de prevenção e tratamento ajudou a manter a epidemia estável. Ao 

mesmo tempo, o acesso universal à terapia antirretroviral reduziu pela 

metade as taxas de mortalidade por aids entre 1996 e 2002 [Brasil ,2007].  

O total de óbitos declarados no Sistema de Informação sobre 

Mortalidade- SIM, no período de 1980 a 2010, tendo como causa básica a 

aids foi de 241.469 óbitos no Brasil, sendo que, a maioria destes, 64,2% 

(155.088) ocorreu na Região Sudeste. Com relação ao coeficiente 

padronizado de mortalidade em 2009, foi de 6,2 óbitos por 100.000 

habitantes, em 2010 foi de 5,6 óbitos por 100.000 habitantes, 

correspondendo a uma redução de 11,1%. Em relação à Região Sudeste, o 

coeficiente de mortalidade em 2010 foi de 7,1 óbitos por 100.000 habitantes 

[Brasil, 2011a] (Gráfico 4). De acordo com o sexo, constatou-se que no ano 

de 2009, o coeficiente de mortalidade no sexo masculino foi duas vezes 

maior do que no sexo feminino, com valores de 8,2 e 4,2 por 100.000 

habitantes, respectivamente [Brasil, 2010b]  
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Gráfico 4 - Coeficiente padronizado de mortalidade (por 100.000 hab.) dos casos de 

aids, segundo região de residência, por ano de diagnóstico. Brasil, 

2000-2010 

 

FONTE: MS/SVS/SASIS/Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM 

POPULAÇÃO: MS/ SE/ DATASUS, em <www.datasus.gov.br/informações de saúde/demográficas e 
socioeconômicas>, acessado em 21/11/2011 

NOTA: (1) Coeficiente padronizado utilizando metodo direto usando como base o censo da população brasileira em 
2000. Dados preliminares 

Segundo Boletim Epidemiológico do Estado de São Paulo [SP, 

2010b], a taxa de mortalidade-TM no Estado passou de 8,2 casos por 100 

mil habitantes em 2008 para 7,8 casos por 100 mil habitantes em 2009. 

Neste ano, no sexo masculino, a TM foi de 10,5 e no feminino de 5,2 casos 

por 100 mil habitantes. No período após 2005 observa-se queda na TM, em 

especial  no sexo masculino (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Taxa de mortalidade (*) por aids, segundo sexo e ano de ocorrência 

Estado de São Paulo 1985 a 2009 

 

 

1.2 Infecções correlatas 

1.2.1 Vírus da hepatite B e C  

Outras infecções apresentam semelhanças nas vias de transmissão 

da aids e por isso, apresentam papéis semelhantes na sua abordagem 

epidemiológica. Pode-se afirmar que, além da aids, as hepatites virais têm 

apresentado grande importância pelo número de indivíduos atingidos e pela 

possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas da doença.  

As hepatites virais, pela magnitude da sua incidência na humanidade, 

podem ser consideradas um dos maiores problemas da saúde pública no 

mundo atual. Entre elas, os vírus da hepatite B (HBV) e da hepatite C (HCV) 

ganham destaque pronunciado.  
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As hepatites B e C são infecções que estão se manifestando de forma 

epidêmica e vem ao longo dos anos chamando a atenção [Martin V, 1993; 

Skiper J, 2003; Ndumbe S, 1999]. Tanto o vírus da hepatite C-HCV quanto o 

vírus da hepatite B-HBV apresentam características epidemiológicas, 

clínicas e laboratoriais semelhantes. A transmissão do HBV se faz por via 

parenteral, vertical e, sobretudo, pela via sexual, sendo considerada uma 

infecção sexualmente transmissível3. 

A forma parenteral é a principal via de transmissão do HCV. Alguns 

autores descrevem também, como vias de transmissões possíveis, as 

formas sexuais e verticais [Martin RE, 2005; Ndumbe S, 1999]. Mesmo 

sendo considerado menos eficiente do que na transmissão do HIV, HBV e 

outros agentes sexualmente transmissíveis, estudos são desenvolvidos para 

demonstrar as formas de transmissão do vírus da hepatite C por via sexual, 

[Altice FL, 2005; Ndumbe S, 1999]. O achado do vírus, nas secreções 

genitais de pessoas HCV positivas, demonstram a possibilidade teórica da 

transmissão sexual [Ndumbe S, 1999]. 

A transmissão sexual é considerada pouco frequente – menos de 1% 

em parceiros estáveis, e mais frequente em pessoas com múltiplos parceiros 

e com prática sexual desprotegida, assim como, é considerada rara, a 

transmissão vertical. Porém, gestantes com carga viral do HCV elevada ou 

com coinfeccão pelo HIV apresentam maior risco de transmissão da doença 

para os recém- nascidos [Brasil, 2011b]. 

                                                 

3
 Segundo diretrizes de terminologia do UNAIDS/ONUSIDA (2011) a sigla DST não passa o conceito de ser 

assintomático, como faz o termo infecção sexualmente transmitida - IST. As infecções sexualmente transmitidas 
são disseminadas pela transferência de organismos de uma pessoa para outra durante o contato sexual. 
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São consideradas populações de risco acrescido para a infecção pelo 

HCV por via parenteral, os indivíduos que receberam transfusão de sangue 

e/ou hemoderivados antes de 1993, pessoas que injetam drogas, pessoas 

que inalam cocaína e usam equipamentos não esterilizados; pessoas com 

tatuagem; piercings ou que apresentem outras formas de exposição 

percutânea como atendimento em consultórios odontológicos; podólogos; 

manicures; entre outros que não obedeçam às normas de biossegurança 

[Conry C,1996], indicando que uma quantidade pequena de sangue é 

suficiente para a transmissão [Levinson e Janetz, 2005].  

A transmissão sexual é pouco frequente, como já citado, porém, a 

coexistência de alguma infecção de transmissão sexual, inclusive o HIV – 

constitui-se em um importante facilitador dessa transmissão [Brasil, 2011b] 

Segundo Tegan FM (2006), a infecção causada por fezes, urina, 

lágrimas, leite materno, bile ou suco pancreático não tem sido relatada. 

Assim como, embora HBsAg ou as partículas do HBV tenham sido 

identificadas em tais fluidos, a possibilidade da transmissão por artrópodes, 

que se alimentam de sangue, tem sido discutida, mas nunca provada.  

Os padrões de distribuição da hepatite B no Brasil são definidos em: 

alta endemicidade, com prevalência superior a 7%; endemicidade 

intermediária, com prevalência entre 2% e 7%; endemicidade baixa, com 

prevalência abaixo de 2%.  

Estudos nacionais da década de 1990 e de 2000 permitiram atualizar 

o mapa das prevalências do HBV no país sendo de moderada a alta 

endemicidade na Região Sul com prevalências de 3,8% a 8,3% de 

portadores do HBV, Região Sudeste com 8,5% e Região Centro-Oeste com 

3,9%; baixa endemicidade na Região Centro-Oeste com 0,8% a 1,9% sendo, 

0,8% e 1,7% entre doadores de sangue [Figueiredo GM, 2007]. 
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Grupos populacionais com comportamento e práticas sexuais de risco 

acrescido, como homens que fazem sexo com homens, e pessoas que 

consomem drogas injetáveis4 apresentam prevalências bastante superiores 

à população geral [Figueiredo GM, 2000; Mesquita F, 2001]. 

Estudos no Brasil indicam importante impacto das hepatites virais 

crônicas em pacientes infectados pelo HIV/Aids, com prevalência em torno 

de 5% a 8% com o HBV, e 17% a 36% com o HCV [Brasil, 2005].  

Entre o período de 2007 a 2010, a coinfecção HCV/HIV foi referida em 

11,4% do total de casos confirmados no Brasil [Brasil, 2011b]   

Segundo a organização Mundial de Saúde, aproximadamente 30% da 

população mundial, cerca de dois milhões de pessoas, já foram infectadas 

pelo vírus da hepatite B, das quais 350 milhões tornaram-se portadoras 

crônicas, levando a óbito cerca de 470 mil pessoas por ano [OMS, 2007].  

No Brasil, houve aumento dos casos confirmados de hepatite B e das 

taxas de detecção por 100 mil habitantes, perfazendo um total de 104.454 

casos em 2010 [Brasil, 2011] A Região Sudeste concentrou 36,6% dos 

casos seguida pela Região Sul, com 31,6% das notificações. Em se tratando 

das taxas de detecção, tanto o país quanto suas regiões apresentaram 

crescimento entre 1999 a 2010. A Região Sul apresentou as maiores taxas 

desde 2002, seguida pela Região Norte. Em 2009, as taxas observadas 

nessas regiões foram respectivamente 13,3 e 12,6 por 100 mil habitantes 

(Gráfico 6). 

                                                 

4
 Segundo diretrizes de terminologia do UNAIDS/ONUSIDA (2011) as drogas podem ser injetadas de forma 

subcutânea, intramuscular ou intravenosa. Recomenda-se utilizar o termo pessoa que injeta drogas para ser 
dada ênfase à pessoa e não à droga. 
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Gráfico 6 - Taxa de detecção de hepatite B (por 100.000 habitantes) segundo 

região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999 a 2010.   

 

FONTES: Casos de hepatites virais: Sinan/SVS/MS; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e 

projeções intercensitárias (1981 a 2009). NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que 

apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou HBeAg 

; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2010; (3) dados preliminares para 2010. EXECUÇÃO: 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 

O recorte por sexo dos casos e das taxas de detecção de hepatite B, 

bem como a razão entre sexos, manteve-se relativamente constante, com 

pequenas oscilações nos últimos dez anos. Observa-se que entre indivíduos 

do sexo masculino ocorreram 54,3% dos casos, assim como, as taxas de 

incidência entre homens foram as maiores ao longo de toda a série histórica 

apresentada (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Taxa de detecção de hepatite B (por 100.000 habitantes) segundo sexo 

por ano de notificação e razão de sexos. Brasil, 1999 a 2010.   

 

FONTES: Casos de hepatites virais: Sinan/SVS/MS; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e 

projeções intercensitárias (1981 a 2009).  NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que 

apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou HBeAg 

; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2010; (3) dados preliminares para 2010. EXECUÇÃO: 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 

Ao analisar os casos confirmados de hepatite B por faixa etária e 

sexo, observa-se que o grupo de 40 a 49 anos de idade agrega o maior 

percentual do total de casos (20,6%). Em relação às taxas de detecção, 

durante os anos de 1999 a 2010 as taxas mais altas correspondem à faixa 

etária de 30 a 39 anos. No entanto, em 2010, a maior taxa de detecção para 

o sexo masculino foi verificada entre 40 a 49 anos de idade, com 12,9 casos 

para cada 100 mil habitantes, enquanto para o sexo feminino esse número 

foi de 9,6 na faixa etária de 30 a 34 anos (Gráfico 8).   
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Gráfico 8 – Taxa de detecção de hepatite B (por 100.000 hab.) segundo faixa etária 

e sexo. Brasil, 2010.   

 

FONTES: Casos de hepatites virais: Sinan/SVS/MS; população: estimativas populacionais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da 
população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).  NOTAS: (1) Foram considerados casos 
confirmados aqueles que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos 
reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou HBeAg ; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro 
de 2010; (3) dados preliminares para 2010. EXECUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais. 

Em relação à coinfecção com o HIV, essa informação passou a ser 

coletada com a implementação da Ficha de Investigação Epidemiológica na 

plataforma do Sinan Net, no ano de 2007. A proporção de casos nos quais 

foi referida a presença dessa infecção em relação ao total de casos foi de 

5,4% [Brasil, 2010b]. 

Dos casos de hepatite B, em relação a provável fonte/mecanismo de 

infecção, no período de 1999 a 2010, a via sexual representou 18,7% dos 

casos; o uso de drogas 1,7%; a via transfusional 2,4%; a transmissão 

vertical 2,1%; o acidente de trabalho 0,4%; a hemodiálise 0,2%; domiciliar 

4,1%; outras causas 9,7% e, 60,8% fonte ignorada [Brasil, 2011a]. 
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No Brasil, no período de 1999 a 2010, foram confirmados 69.952 

casos de hepatite C, dos quais, 47.830 provêm da Região Sudeste e 15.095 

da Região Sul, que juntas concentram 90% dos casos confirmados no país. 

Dentre as Unidades Federadas, destacam-se São Paulo com 58,7% 

(41.033) e Rio Grande do Sul com 13,1% (9.143) dos casos confirmados de 

hepatite C [Brasil, 2010b] 

Enquanto, a taxa de detecção de hepatite C no país foi de 5,3 por 100 

mil habitantes, no ano de 2009, a região sudeste apresentou 8,3 casos e a 

região sul 7,4 casos por 100 mil habitantes. Em 2010 verifica-se redução 

tanto para o país, 4,5 casos por 100 mil habitantes, quanto para a região 

sudeste e sul, que registraram respectivamente, 7,2 e 6,8 casos por 100 mil 

habitantes (Gráfico 9) 

Gráfico 9 – Taxa de detecção de hepatite C (por 100.000 habitantes) segundo 

região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999 a 2010.   

 

FONTES: Casos de hepatites virais: Sinan/SVS/MS; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e 

projeções intercensitárias (1981 a 2009). NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que 

apresentaram os testes anti-HCV e HCV-RNA reagentes ; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 

2010; (3) dados preliminares para 2010. EXECUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 



 

 

20 

 

Os casos de hepatite C, no período de 1999 e 2010, foram mais 

frequentes no sexo masculino, representando 60,5% (42.342) dos casos. 

Nesse grupo, as taxas de detecção também foram as mais elevadas, tendo 

sido registrados em 2009, 6,4 casos por 100 mil habitantes contra 4,3 no 

sexo feminino. A razão entre sexos variou de 2,1 a 1,4 durante o período 

citado (Gráfico 10). 

Gráfico 10 – Taxa de detecção de hepatite C (por 100.000 habitantes) segundo 

sexo por ano de notificação e razão de sexos. Brasil, 1999 a 2010.   

 

FONTES: Casos de hepatites virais: Sinan/SVS/MS; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e 

projeções intercensitárias (1981 a 2009). NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que 

apresentaram os testes anti-HCV e HCV-RNA reagentes; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 

2010; (3) dados preliminares para 2010. EXECUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 

A maior proporção de casos de hepatite C confirmados entre 1999 e 

2010 encontra-se na faixa de 40 a 59 anos, representando 54,4% dos 

eventos. Em 2010 a taxa de detecção para hepatite C segundo sexo e faixa 

etária para ambos os sexos ocorreu entre 50 e 59 anos de idade, sendo 16,3 

casos para cada 100 mil habitantes entre o sexo masculino e 10,3 entre o 

feminino (Gráfico 11). 
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Em relação a provável fonte/mecanismo de infecção, no período de 

1999 a 2010, o uso de drogas 17,1%; a via transfusional 15,8%; a via sexual 

representou 9,3% dos casos; a transmissão vertical 0,3%; o acidente de 

trabalho 0,7%; a hemodiálise 0,4%; %; domiciliar 0,4%; outras fontes 13,0% 

e ignorados 43,0% [Brasil, 2011a] 

Gráfico 11 – Taxa de detecção de hepatite C (por 100.000 hab.) segundo faixa 

etária e sexo. Brasil, 2010.   

 

FONTES: Casos de hepatites virais: Sinan/SVS/MS; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e 

projeções intercensitárias (1981 a 2009).  

NOTAS:  (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que apresentaram os testes anti-HCV e HCV-RNA 

reagentes ; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2010; (3) dados preliminares para 2010. 

EXECUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 
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1.2.1.1 Óbitos por hepatite B e hepatites C 

No Brasil, segundo dados epidemiológicos coeficientes de 

mortalidade por hepatite B não ultrapassam 0,3 óbitos a cada 100 mil 

habitantes. Ao se comparar as regiões, o maior número de óbitos por 

hepatite B declarados entre 2000 e 2010 ocorreu no Sudeste com 2.155 

(43,3%) registros. Em seguida, encontra-se o Sul com 1.051 (21,1%), o 

Nordeste, com 691 (13,9%), o Norte com 690 (13,9%) e o Centro-Oeste com 

391 (7,9%). O Estado de São Paulo possuia a maior proporção de óbitos 

nesse período, ou seja, 1.127, o que corresponde a 22,6% dos eventos 

ocorridos no país. Em relação ao sexo, o maior número de óbitos foi 

registrado no sexo masculino em todos os anos analisados. A razão de 

sexos variou de 2,1 a 2,7 e os coeficientes de mortalidade são mais 

elevados no sexo masculino [Brasil, 2011a]. 

No período de 2000 a 2010, dos 14.873 óbitos que tiveram a causa 

básica decorrente de hepatite C, 8.672 (58,3%) foram registrados na Região 

Sudeste e 3.482 (23,4%) na Região Sul. Os coeficientes de mortalidade no 

país foram crescentes desde o ano 2000, chegando a um óbito para cada 

100 mil habitantes em 2007 e assim permanecendo até o ano de 2010. O 

maior coeficiente foi registrado em 2009 na Região Sul com 1,6 óbitos por 

100 mil habitantes, seguida pela Região Sudeste com 1,3, Centro-Oeste 

com 0,6, Norte 0,5 e Nordeste com 0,4. Ainda em 2009, destaca-se o Estado 

do Acre com 3,0 mortes por 100 mil habitantes, Rio Grande do Sul com 2,7, 

São Paulo 1,7 e Rio de Janeiro com 1,6. O sexo masculino concentrou 

60,7% dos óbitos por hepatite C na série analisada entre os anos de 2000 e 

2010 [Brasil, 2011a] 



 

 

23 

 

1.2.2 Treponema pallidum 

A sífilis5 é uma doença secular. Foi a partir da segunda metade do 

século passado que, na maioria dos países ocidentais, a sífilis e outras 

doenças venéreas emergiram como problema de saúde pública de grande 

magnitude. A sífilis também chamada de Cancro Duro é uma doença 

infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum, que geralmente se 

manifesta com a presença de feridas nos órgão sexuais. As principais 

formas de transmissão são: relação sexual desprotegida com pessoas 

infectadas, transfusão de sangue contaminado e pela transmissão vertical de 

mãe infectada e não tratada para o bebê- denominada Sífilis Congênita – SC 

[Brasil, 2006]  

Durante a Segunda Guerra Mundial a incidência da sífilis atingiu mais 

de 500.000 infecções por ano nos paises desenvolvidos. Entre 1945 e 2000 

houve uma  redução desta  incidência, atingindo 31.575 casos por ano. Esta 

redução está em muito atribuída à introdução do uso da penicilina após a 

década de 1940 [Kevin AF, 2008].  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as infecções sexualmente 

transmissíveis são agravos de grande importância para a saúde pública em 

nível mundial. Estima-se que as infecções de transmissão sexual estejam 

entre as cinco principais causas de procura por serviços de saúde nos 

países em desenvolvimento. Os determinantes sociais da epidemia de sífilis 

são distintos de acordo com particularidades demográficas, sociais e de 

comportamento dos grupos e subgrupos onde ela ocorre. Assim, podem-se 

diferenciar os determinantes sociais da epidemiologia da sífilis em três 

categorias: população geral de países em desenvolvimento; populações 

minoritárias de baixa renda em países desenvolvidos; em homens 

homossexuais [OMS, 2005]. 

                                                 

5
 O termo sífilis é usado durante o texto muitas vezes significando infecção pelo Treponema pallidum, tendo sido 

mantido para preservar a citação do texto original 



 

 

24 

Nos anos de 1995 e 1999, a Organização Mundial de Saúde realizou 

estimativas que permitiram concluir que, a cada ano, ocorriam cerca de 340 

milhões de casos novos das quatro infecções de transmissão sexual, 

consideradas curáveis (gonorréia, clamídia, sífilis e tricomoníase), sendo 

que, nesta estimativa, o Brasil teria 12 milhões dos casos. Este dado não 

deve considerar o grupo das infecções de etiologia viral, como herpes genital 

(VHS-2), a infecção pelo papilomavírus humanos (HPV), a hepatite B e a 

infecção pelo HIV. 

A Organização Mundial da Saúde estabelece também que as doenças 

de transmissão sexual representam um grande ônus para a população 

quando a prevalência das doenças de transmissão sexual- DTS curáveis na 

população geral se situa em cerca de 5%; prevalência de sífilis em gestantes 

maior ou igual a 1%; prevalência das DTS curáveis maior que 10% em 

certas sub populações como profissionais do sexo, jovens e usuários de 

drogas entre outros [Franco E, 2005] 

Entre junho de 1998 e setembro de 2007, foram notificados ao SINAN 

72.378 casos de DST. A proporção de mulheres representou 78,5% das 

notificações contra 21,5% de notificações em homens. A faixa etária 

predominante foi de 20 a 34 anos, correspondendo a mais de 50% dos 

casos notificados. Em relação à raça/etnia entre o período de 2001 a 2007, 

55,6% referiram ser de pele de cor branca (n= 40.210), não sendo possível 

constatar esta informação nos anos anteriores, pois a informação raça/etnia 

não fazia parte da ficha de notificação.   

Pesquisa nacional ―Prevalência e Frequências relativas de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) em populações selecionadas de seis 

capitais brasileiras demonstrou que, na população masculina estudada – 

2.814 trabalhadores de indústrias, 5,2% deles tinham uma doença de 

transmissão sexual bacteriana, sendo que a prevalência para sífilis foi de 

1,9%. As maiores prevalências foram para o município de São Paulo, com 

prevalência de 3,4% e para Fortaleza, 3,0%. A maior prevalência de sífilis 

por idade correspondeu às pessoas de idade de 55 a 59 anos (10,5%). Em 
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relação a pratica sexual, não houve casos de sífilis entre os que tiveram 

relações com outros homens, porém entre os heterossexuais, a prevalência 

foi de 2,0% e entre os bissexuais foi de 2,9% [Brasil, 2008]. 

1.3 Populações vulneráveis  

O conceito de vulnerabilidade de indivíduos e grupos tem sido mais 

empregado ultimamente para os estudos das infecções sexualmente 

transmissíveis, em substituição aos então denominados grupos de risco, 

compreendidos como subgrupos populacionais que compartilham uma 

identidade diferente da população geral, e comportamentos de risco que 

remetem ao mesmo raciocínio, substituindo identidades grupais por 

comportamentais. Este conceito é mais abrangente na compreensão das 

inúmeras variáveis que envolvem comportamento, referindo-se ao modo 

como se explica ou se compreende a ocorrência descrita probabilisticamente 

pelo risco e causalmente pela fisiopatologia (caminhos ou modos 

necessários para que um dado agravo atinja certo individuo) A possibilidade 

de se infectar pelo HIV ou outra infecção sexualmente transmissível não é 

igual para todas as pessoas, mas depende de determinadas condições e 

circunstâncias que podem agravar minimizar ou reverter a possibilidade de 

se infectar [Ayres JRCM,1998]. 

O conceito de vulnerabilidade foi apresentado por Mann e 

colaboradores (1992), para pensar a epidemia da aids no contexto da Saúde 

Pública e, desde então vem sendo utilizado por pesquisadores [Ayres JRM, 

1996; Villela WV,1996; França Jr.I,2003; Paiva V,2005]. Segundo estes 

autores, o conceito de vulnerabilidade é tratado sob três planos: o social, o 

programático ou institucional e o individual. O plano social inclui condições 

socioeconômicas, acesso à informação, escolarização, garantia de acesso 

aos serviços de saúde, garantia de respeito aos direitos humanos, situação 

sociopolítica e cultural da mulher. 
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O plano programático ou institucional refere-se a serviços, programas, 

projetos e atividades voltadas para combater a epidemia de forma contínua e 

integrada. 

O plano individual relaciona-se a comportamentos facilitadores à 

infecção pelo HIV ou à capacidade de adotar comportamentos seguros, 

plano este que depende, justamente, da inter-relação com os dois primeiros. 

Diversos organismos governamentais e não governamentais 

nacionais e internacionais, direcionaram suas ações políticas e estratégias 

de enfrentamento de epidemias causadas por doenças sexualmente 

transmissíveis como a aids, sífilis e hepatite B, por meio da definição de 

segmentos populacionais, chamados de populações vulneráveis. 

Segundo Ayres JRM (1996), o conceito de vulnerabilidade é 

simultaneamente constructo e constructor da percepção ampliada e 

reflexiva, que identifica as razões últimas da epidemia e seus impactos em 

totalidades dinâmicas formadas por aspectos que vão das suscetibilidades 

orgânicas à forma de estruturação de programas de saúde, passando por 

aspectos comportamentais, culturais, econômicos e políticos. 

No Brasil, em relação à epidemia de aids e de infecções correlatas, 

são definidas como populações vulneráveis: os jovens, as mulheres, a 

população em situação de pobreza, os moradores de rua, os profissionais do 

sexo, os usuários de drogas e as populações confinadas [Mesquita F, 2001; 

Lopes F et al.,2001]. As questões ligadas às religiões, étnicas e migratórias 

também têm recebido atenção especial na elaboração de políticas e ações 

de controle da aids nos últimos anos. 

Políticas, movimentos e diretrizes técnicas auxiliam na formulação de 

estratégias que buscam a redução da vulnerabilidade destas populações, 

seja ela, individual, social ou programática e, consequentemente, a redução 

do impacto da epidemia de aids na esfera social, econômica e na saúde 

pública. Assim, as estratégias de prevenção que inicialmente pareciam 

restringir-se somente à educação e a uma postura adequada dos indivíduos 

diante dos riscos passam pela compreensão do conceito de vulnerabilidade, 
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uma vez que outros componentes participam desse processo de prevenção 

e de exposição que se estendem para além do individuo. 

A população penitenciária, detentos aguardando julgamento e 

pessoas detidas pelas autoridades de imigração, muitas vezes, estão sob 

maior risco de adquirir infecção pelo HIV, HBV, HCV e pelo Treponema 

pallidum, em ambientes fechados que não proporcionam acesso à 

prevenção, tratamento, atenção e apoio [UNAIDS, 2010]. Pesquisas vêm 

demonstrando as condições e fatores de risco da população confinada frente 

aos agravos à saúde, considerando a população confinada como um 

segmento fortemente submetido a situações que facilitam e reforçam sua 

vulnerabilidade frente às infecções sexualmente transmissíveis nos 

aspectos: individual, social e institucional.  

Todos os dias há 9,8 milhões de pessoas detidas em presídios em 

todo o mundo, enfrentando altas taxas de violência física e sexual, uso de 

drogas, tuberculose, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. 

Estima-se que, anualmente, 200 milhões de pessoas sejam afetadas por 

emergências humanitárias, das quais dois milhões vivem com HIV. Esses 

grupos enfrentam vulnerabilidades múltiplas, que interagem entre si, bem 

como diversas necessidades por serviços e proteção de seus direitos 

humanos [UNAIDS, 2010]. 

Cada vez mais, a garantia dos direitos humanos para o controle da 

epidemia de aids faz parte das estratégias de controle em todo o mundo. 

Segundo Relatório Global da Epidemia de Aids  [UNAIDS, 2010], por meio 

de levantamento junto aos organismos não governamentais pesquisados, 

atualmente, 89% dos paises reconhecem ou abordam explicitamente os 

direitos humanos em suas estratégias. No entanto, a criminalização de 

pessoas que vivem com o HIV ainda representa um desafio significativo à 

resposta à aids. Segundo o mesmo relatório, mais de 80 países em todo o 

mundo têm leis contra pessoas que se relacionam sexualmente com 

pessoas do mesmo sexo, assim como, o transito livre de pessoas vivendo 

com HIV é restrito em 51 países, territórios ou áreas, como por exemplo, 
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Egito, Sudão, Índia, Bagladsh e Rússia. Essas leis não são apenas 

discriminatórias e injustas, mas favorecem a propagação da epidemia de 

HIV e impedem o acesso a prevenção e ao tratamento. Embora o HIV e a 

AIDS estejam afetando todas as regiões do mundo, a epidemia de cada país 

é única em termos de fatores impulsionadores, vulnerabilidades, fatores 

agravantes e sobre quais populações são atingidas [UNAIDS, 2010]. 

A epidemia do HIV ainda coloca desafios crescentes para a 

sociedade, governos e para a ciência diante de sua diversidade, que, nas 

Américas, especialmente na América Latina e no Caribe, sua magnitude, 

forma de propagação e enfrentamento são, provavelmente, as mais 

diversificadas do mundo [ONU, 2011]. 

1.4 Infecções transmissíveis em populações confinadas 

Vítimas destas epidemias tanto da aids como das hepatites, as 

pessoas que compõem os grupos que estão submetidos ao sistema 

prisional6, dado a suas características, apresentam maior risco de infecção 

[Martin RE, 2005; Ferreira MMC, 1997]. Em diversos países, tem-se 

documentado que indivíduos que ingressam no sistema prisional têm alta 

prevalência de infecção pelo HIV. [Martin V, 1993; Vlahov D, 1991; Rotily M, 

1994; Hoya SP, 2005]. 

A população confinada se divide em segmentos populacionais por 

gênero e faixa etária: população masculina adulta e adolescente e 

população feminina adulta e adolescente. Estas têm sido foco de diversos 

estudos, que possibilitam a análise das prevalências para as principais 

infecções transmissíveis como HIV, hepatites B e C e Treponema pallidum, 

das variáveis socioeconômicas e culturais e, dos fatores de riscos sexuais e 

parenterais associados. 

                                                 

6
 Os termos prisioneiro, preso, recluso, interno e reeducando são utilizados por diversos departamentos e 

secretarias de justiça e de segurança pública para se referirem à população carcerária. Neste estudo, optaremos 
por denominá-los como reeducandos, partindo do princípio de que a instituição da prisão está assentada sobre o 
duplo conceito do confinamento e da reintegração à sociedade. 
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Estudos direcionados à população confinada masculina adolescente, 

chamam a atenção para os fatores de riscos para as infecções pelo HIV, 

HBV, HBC e Treponema pallidum, associados ao uso precoce de drogas, 

envolvimento com situações de violência, relacionadas ao uso dos 

entorpecentes e às práticas sexuais de risco.  

Em estudo realizado entre adolescentes masculinos confinados na 

capital paulista o uso de drogas ilícitas foi observado em 100% da população 

estudada, com prevalências de 1,0% para HIV e 16,0%, 6,0% e 9,0%, 

respectivamente para o HBV, HCV e sífilis, com associação estatisticamente 

significante para o uso injetável [Carvalho HB, 2003]. Em estudo anterior 

feito na mesma cidade, as prevalências foram 4,9% para o HIV e 7,8% para 

sífilis entre adolescentes confinados [Miranda AF, 2000]. 

Segundo Burattini et al (2000), é um fato correntemente aceito que as 

condições de confinamento aumentam o risco de infecções relacionadas às 

práticas sexuais e /ou ao uso de drogas injetáveis. Em estudo realizado na 

Casa de Detenção de São Paulo, as prevalências para as infecções pelo o 

HIV, HCV e sífilis, foram respectivamente 16,0%, 34,0% e 18,0%, o uso de 

drogas injetáveis como o principal fatore de exposição para o HIV, assim 

como, o tempo de confinamento por volta de 03 anos, como ao fator de risco 

associado às infecções [Rozman M et al., 1998]. 

A comparação das prevalências destas infecções entre a população 

confinada e a população geral tem trazido resultados importantes. Pesquisa 

no Estado de Minas Gerais concluiu que a população carcerária apresenta 

prevalências superiores às da população de doadores de sangue. As 

prevalências entre os presos foram de 3,2% para HIV, 7,45% sífilis, 17,5 % 

HBV e 6,3% para HCV, apresentando como principais fatores de risco para 

estas infecções, a história pregressa de uso de drogas endovenosas e/ou 

comportamento sexual de risco e baixo nível sócio econômico e de 

escolaridade [Soares C, 2000]. 
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Para a população confinada, o momento de prisão apresenta-se como 

único em sua vida para cuidar da saúde e, ainda, para prevenção [Dixon PS, 

1993]. Contudo, Butler (2010) afirma que há alguma evidência ao se admitir 

a alta prevalência de infecções sexualmente transmissíveis nesta população 

socialmente excluída pois, fora da prisão, existe um limite nos serviços de 

saúde que termina por sugerir que a prisão seja realmente o lugar ideal para 

esse tratamento. 

Entretanto, chama-se atenção para o alto risco, a que esta população 

está exposta, de adquirir DST, inclusive aids, estando encarceradas e 

realizando relações sexuais às pressas, escondidas e, geralmente, sem 

proteção [Richard HK, 2002; Lopes F, 2001; Simbulan NP, 2001; Massad 

E,1999]. 

Simooya (2002), afirma que o mesmo comportamento que a pessoa 

tiver fora da prisão será mantido enquanto estiver presa e se acentuará com 

o tempo de cadeia. 

Ao se comparar a população confinada com a população em geral, 

pode-se dizer que existem mais facilidades de se adquirir o vírus HIV no 

sistema penitenciário, e mais, que as DST são consideradas como 

―combustível‖ para o rápido crescimento destas infecções entre os 

prisioneiros do mundo inteiro [Miranda AE, 2000].  

Segundo Miranda (2000), uma das causas da propagação das DST 

no sistema correcional não se deve somente à mistura de prisioneiros dentro 

das celas, mas também, às frequentes transferências de detentos de uma 

prisão à outra, que terminam por levar as infecções e causar a sua 

propagação. A busca de soluções para reduzir os danos causados por uso 

de drogas depara-se com fortes barreiras, que devem ser transpostas caso a 

caso, de acordo com a realidade de cada situação [Strazza et al., 2004; 

Gristead et al.,1999]. A aids é uma das principais causas de morte nas 

prisões, embora existam poucas informações sobre pacientes com aids 

dentro delas e, mesmo sabendo-se da urgência da sua prevenção nas 

prisões, encontram-se fortes barreiras para a evolução de programas de 
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prevenção [Grinstead, 1999]. Desta forma, assume grande importância o 

desenvolvimento de estudos visando o controle destas infecções em 

presídios. 

1.5 Sistema Prisional Brasileiro 

Segundo os dados do Sistema Integrado de Informações 

Penitenciário – InfoPen, do Departamento Penitenciário Nacional -DEPEN 

do Ministério da Justiça, a quantidade de reeducandos distribuídos nos 

diversos regimes e medidas do sistema prisional nas 27 unidades 

federativas, em dezembro de 2007, era de 422.590 reeducandos, 

distribuídos em 1.701 estabelecimentos penais. As penitenciárias de sistema 

fechado, neste período totalizavam 442 unidades com 157.202 reeducandos, 

dos quais 148.589 eram do sexo masculino e 8.613 do sexo feminino. Em 

relação ao numero de presos e ao número de vagas, em 2008 eram 451.219 

presos e  296.428 vagas, em 2009 eram 473.626 presos e 294.684 vagas 

apontando um déficit de  65,7% em 2008 e de 62,2% em 2009 [InfoPen, 

2007]. 

 

Dados consolidados de 2009 mostram aumento gradativo do número 

de estabelecimentos, tendo ocorrido aumento de 9,4% entre 2007 e 2009.  

Em algumas Unidades da Federação, carceragens de delegacias foram 

convertidas em estabelecimentos penais [InfoPen, 2008] (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 - Número de estabelecimentos penais do Sistema Penitenciário do 

Brasil- Dados consolidados 2007- 2009 

 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional. Sistema Penitenciário no Brasil. Dados consolidados.  Ministério da 

Justiça-2008. 

O aumento do número de presos entre 2007 e 2008 foi de 9,4% e de 

11,2% entre 2007 e 2009.  A taxa de presos por 100.000 habitantes no Brasil 

foi de 237,9 em 2008 e de 247,35 em 2009, apresentando aumento de 9,6% 

(Quadro 1 e 2). 
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Quadro 1 - Número de presos no Sistema Penitenciário no Brasil por 100.000  

habitantes em 2008. 

 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional. Sistema Penitenciário no Brasil. Dados consolidados.                
Ministério da Justiça-2008 
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Quadro 2 - Número de presos no Sistema Penitenciário no Brasil por 100.000  

habitantes em 2009. 

 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional. Sistema Penitenciário no Brasil. Dados consolidados. Ministério da 

Justiça-2009 

O Estado de São Paulo possuía 143 estabelecimentos penais com 

uma população prisional de 153.056 reeducandos e 95.585 vagas em 2007. 

Destes, 96 penitenciárias são de sistema fechado com uma população 

carcerária de 77.495 presos sendo, 72.265 do sexo masculino e 5.230 do 

sexo feminino.  

O perfil sócio demográfico da população carcerária masculina do 

Estado de São Paulo, em junho de 2007, apresentava em relação à 

cor/etnia, as maiores taxas entre a raça branca e negrarespectivamente 

47,0% e 35,7%. A idade predominante foi a faixa etária de 18 a 24 anos com 

34,8%, seguida da faixa etária de 25 a 29 anos com 27,3% e, de 30 a 45 

anos com 26,2%. Em relação à situação penal, 57,6% são primários e 42,3% 

reincidentes [InfoPen, 2008]. 
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O Estado de São Paulo, em relação ao número de presos no Sistema 

Penitenciário, em 2008 foi de 144.522 e em 2009 de 154.515, sendo que o 

número de vagas foi de 99.605 em 2008 com déficit de vaga de 14,5% e 

101.774 vagas em 2009 com déficit de vaga de 15,1%.   

No Estado de São Paulo o aumento da população prisional entre 

2007 e 2009 foi de 9,3%, menor que a taxa de 11,2% apresentada no país 

[InfoPen, 2010]. 

Dados do Rights Human Watch apontam que o Brasil conta com 

cerca de 400 mil prisioneiros para 200 mil vagas nos Sistema Prisional, o 

que nos dá uma idéia da superpopulação nas unidades prisionais e que 

agrava muito a situação desta população em relação à transmissão e à 

propagação das infecções entre os internos [UNAIDS, 2008]. 

1.6 Justificativa do trabalho 

A motivação para o estudo foi o interesse em conhecer dentro do 

sistema prisional o perfil da população de uma de suas unidades e seu 

comportamento referente à dinâmica de transmissão do HIV, HBV, HCV e 

Treponema pallidum, relacionado ao consumo de drogas e às praticas de 

riscos sexuais e parenterais - que se modificaram com o tempo neste 

ambiente prisional. Assim como, a necessidade de identificar propostas de 

ações e políticas de saúde adequadas para o controle destas infecções.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Conhecer o perfil epidemiológico dos reeducandos de uma unidade 

prisional e a dinâmica do seu comportamento associado às infecções 

de transmissão sexual e parenteral. 

2.2 Específicos 

 Medir a prevalência das infecções pelo HIV, HBV e HCV e 

Treponema pallidum no presídio. 

 Investigar a contribuição dos potenciais fatores de risco nas 

ocorrências das infecções citadas. 

 Identificar a mudança do padrão de uso de droga no presídio, com 

especial atenção ao uso do crack. 

 Identificar, a violência associada ao uso e comércio de droga neste 

grupo específico, com ênfase no crack. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudo 

Este é um desenho de estudo epidemiológico observacional do tipo 

transversal.  

3.2 Local e período do estudo 

O estudo foi desenvolvido na penitenciária ―Dr. Arnaldo de Andrade 

Vieira‖ São Vicente I - SP, entre os meses de fevereiro a dezembro de 2007, 

sendo que nos meses de fevereiro a junho foi realizada a preparação do 

campo, julho até setembro, as entrevistas e coletas das amostras e, de 

outubro até dezembro, o trabalho de entrega de resultados. 

3.2.1 Características do local 

A Penitenciária ―Dr. Arnaldo de Andrade Vieira‖ São Vicente I - SP é 

classificada como um presidio masculino do sistema fechado. Compõem 

uma das 96 unidades prisionais de sistema fechado, administrada pela 

Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) e 

pertence à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do 

Paraíba e Litoral. A unidade prisional possuía aproximadamente 680 

reeducandos. Este grupo apresentava idade que varia em média de 18 a 35 

anos de idade e cumpiam pena em sua maioria classificada nos artigos 12º - 

Tráfico de Drogas e 157º- Roubo, do Código penal Brasileiro. O tempo 

médio de condenação era de seis anos. Oitenta por cento dos reeducandos 

nasceram e viviam na Baixada Santista e Vale do Ribeira e vinte por cento 

são provenientes de outros locais do Estado de São Paulo. Apresentavam 

uma taxa média de transferência de aproximadamente 50 reeducandos por 

mês, incluindo tanto a entrada como a saída dos mesmos. 
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Seu quadro funcional possuia 88 agentes de segurança, 34 de escolta 

e vigilância penitenciária, sete oficiais administrativos e sua equipe de saúde 

é formada por dois médicos, um cirurgião dentista, três psicólogos e dois 

assistentes sociais. 

3.3 População do estudo 

População de reeducandos presentes no momento de inicio da 

pesquisa na Unidade Prisional ―Dr. Arnaldo de Andrade Vieira‖ – São 

Vicente I. 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no estudo todos os reeducandos que estavam no 

presídio no período de estudo, e que concordaram em participar assinando o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Não foi estabelecido nenhum 

critério de exclusão. 

3.5 Instrumento de coleta de dados 

O questionário utilizado neste estudo foi um modelo adaptado de um 

estudo de comportamento de risco para infecção pelo HIV com usuários de 

drogas em Santos [Carvalho HB et al,1996] (Anexo 1). Foram realizadas 

revisões e adaptações deste questionário para esta pesquisa levando em 

conta as características da população de estudo. Assim como, foram 

realizadas reuniões sistemáticas para discussões com profissionais de 

diferentes áreas de atuação, e realizados testes do instrumento modificado. 

Foram inseridas questões referentes às práticas de risco parenteral, sexual e 

de uso de drogas dentro do ambiente prisional e fora dele. 
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O questionário foi estruturado em onze blocos listados abaixo:: 

 Bloco A - Características Sócio Demográficas 

 Bloco B - Situação Prisional 

 Bloco C - Informações sobre uso de drogas 

 Bloco D - Risco parenteral 

 Bloco E - Crack 

 Bloco F - Uso de droga injetável 

 Bloco G - Práticas de risco  

 Bloco H – Tuberculose7 

 Bloco I - Morbidade 

 Bloco J - Problemas sociais e jurídicos 

 Bloco K - Mudanças de comportamentos e testagem de HIV 

Juntas, essas seções objetivam obter informações sobre as principais 

características, necessidades e problemas da população do estudo 

[Carvalho HB et al., 1996]. (Anexo 2). 

                                                 

7
 * O bloco H não foi explorado neste trabalho. 
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3.5.1 Escolha da forma de aplicação do questionário 

No planejamento em pesquisa é aspecto relevante, não só o 

questionário a ser utilizado como também a forma como será aplicado. 

Dada as características da população de estudo – população 

confinada, a forma escolhida para aplicar o questionário foi a técnica face a 

face [Catania JA et al., 1990]. Nesta forma de aplicação, usualmente se 

estabelece uma relação entrevistador-entrevistado e que, dependendo do 

elo de confiança estabelecido, possibilita maior consistência na 

compreensão das questões e consequentemente, um melhor resultado na 

obtenção das respostas.  

3.6 Análises laboratoriais  

As amostras de sangue foram transportadas sob  refrigeração para o 

laboratório de referência da Secretaria Municipal da Saúde de São Vicente.  

Para a detecção da infecção pelo HIV, foi utilizado neste estudo 

métodos diretos (detecção do agente), como indiretos (detecção do 

anticorpo). As amostras foram inicialmente submetidas à primeira etapa do 

conjunto de procedimentos seqüenciados, denominada triagem sorológica, 

utilizando-se um ensaio imuno enzimático (Elisa), capaz de identificar 

anticorpos anti-HIV1 e anti-HIV2.  

O teste Elisa apresenta alta sensibilidade e alta especificidade. É uma 

reação simples, com automação e de custo acessível, normalmente utilizado 

como teste para rastreamento e inquéritos epidemiológicos. Assim, utilizou-

se a determinação de anticorpos anti-HIV 1 e anti-HIV 2 no soro, por técnica 

imunoenzimática (Genscreen HIV 1/2 versão 2 - HIV test Elisa).  
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A amostra que apresentou um resultado não reagente foi definida 

como amostra negativa para HIV. A amostra que apresentou resultado 

reagente ou inconclusivo foi submetida à etapa de confirmação sorológica, 

por meio de um segundo teste de imunoensaio, mas com princípio distinto 

do primeiro.  

Após o resultado reagente de um ou ambos os testes de triagem- 

Elisa, o procedimento seguinte foi a confirmação por técnica comercial de 

imunoblot HIV Western Blot - imunoensaio qualitativo para a detecção de 

anticorpos contra o vírus HIV 1 (HIV BLOT 1.3 Genelabis Diagnostics).  

A Tabela 1 apresenta a combinação de resultados e respectivo 

diagnóstico. 

Tabela 1 - Correspondência dos diagnósticos para infecção pelo HIV com os 

resultados obtidos nas sorologias para HIV1, HIV2 e IMUNOBLOT 

(BLOT). 

HIV 1 HIV2 BLOT EI RESULTADO 

- - - NEGATIVA NR 

- + + INFECÇÃO R 

- + - NEGATIVA NR 

+ - - NEGATIVA NR 

+ + + INFECÇÃO R 

+ - + INFECÇÃO R 

EI – estagio da infecção; NR – não reagente; R – reagente. 



 

 

42 

 

3.6.1 Diagnóstico sorológico das infecções pelo HBV e HCV 

Para a determinação da infecção pelo vírus da hepatite B-HBV foram 

utilizados os seguintes marcadores: 

Determinação qualitativa do antígeno de superfície do vírus da 

hepatite (HBs-Ag) no soro, método imunoenzimático utilizado HBsAg ultra-

Biorad. Primeiro marcador sorológico a aparecer na infecção aguda, caso 

persista por mais de seis meses, aparece como marcador tanto nas 

infecções agudas como crônicas.  Este antígeno aparece em torno de 30 a 

45 dias após a infecção, podendo permanecer por até 120 dias. 

Determinação qualitativa do antígeno "e" do vírus da hepatite B 

(HbeAg) no soro, método imunoenzimáico utilizado HBeAG/Ab IEMA Well-

Radim.  Indicativo de replicação viral, aparece na fase aguda e pode 

permanecer por até 10 semanas. 

Determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno "e" do vírus 

da hepatite B (anti-HbeAg) no soro, método imunoenzimático. HBeAG/Ab 

IEMA Well-Radim.  Marcador de bom prognóstico nas hepatites agudas, 

aparece nos casos de soroconversão do AgHBe. Quando ocorre a 

soroconversão em portadores crônicos, pode ser indicativo de aparecimento 

de mutações pré-core. 

Determinação de anticorpos IgM contra o antígeno core da hepatite B 

(anti- HBc) no soro, método imunoenzimático utilizado Anti-HBc- IgM IEMA 

WELL RADIM. Importante marcador de infecção aguda, diferenciando a 

infecção crônica, persistindo por até seis meses após a infecção. 

Determinação de anticorpos totais contra o antígeno core da hepatite 

B (anti-HBc) no soro, método imunoenzimático utilizado Bioelisa anti-HBc - 

BIOKIT . Marcador detectável durante a fase aguda e crônica da doença, 

detectável no período de janela imunológica, marcador de contato prévio 
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com o vírus, permanece por toda a vida nos indivíduos que tiveram a 

infecção pelo vírus da hepatite B. Aparece após a detecção do anti-HBc IgM. 

Determinação qualitativa e/ou quantitativa de anticorpos contra o 

antígeno de superfície da hepatite B (anti-HBs) no soro, método 

imunoenzimático utilizado HBeAG/Ab IEMA Well-Radim. Este marcador 

significa imunidade contra o vírus, encontrado isoladamente em pacientes 

vacinados, detectado geralmente entre 1 a 10 semanas após o 

desaparecimento do AgHBs.  

Para o diagnóstico laboratorial inicial da infecção pelo vírus da 

hepatite C-HCV foi utilizada a determinação da presença de anticorpos 

contra o vírus da hepatite C (HCV) no soro com a utilização da técnica 

comercial de ELISA, determinação de anticorpos contra o vírus da hepatite C 

(anti-HCV), método imunoenzimático utilizado HCV Test Elisa WIENER. Este 

marcador é detectado na infecção aguda e no portador crônico, pode 

demorar entre 08 a 12 semanas para aparecer e não diferencia infecção 

recente e passada. 

Para os soropositivos realizaram-se as confirmações com a técnica 

comercial de imunoblot de enzima qualitativa in vitro para a detecção de 

anticorpos contra proteínas individuais codificadas pelo vírus da hepatite C 

(Anti-HCV) em soro - Chiron Riba HCV 3.0 SIA – Novartis Vaccines AN 

DIAGNOSTICS, INC. A presença de anti-HCV foi interpretada como contato 

prévio com o HCV. Os testes moleculares de detecção de ácidos nucléicos e 

de genotipagem previstos no fluxograma não foram realizados nesta fase do 

estudo. Estes testes foram realizados em todos os casos reagentes 

encaminhados ao Serviço de Assistência Especializada- SAE de São 

Vicente. 
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3.6.2 Diagnóstico sorológico da infecção pelo Treponema pallidum  

A sífilis é causada pelo Treponema pallidum, uma espiroqueta de 

transmissão sexual ou vertical, que pode produzir, respectivamente, as 

formas adquiridas ou congênitas da doença.  

Para a determinação sorológica da sífilis o diagnóstico foi 

determinado pela detecção sorológica do espiroqueta - Treponema pallidun - 

por meio de testes sorológicos não treponêmicos, Venereal Disease 

Research Laboroty Test – VDRL, teste quantitativos. Tendem a se tornar 

reativos a partir da segunda semana após o aparecimento do cancro (sífilis 

primária), e de testes treponemicos qualitativos, Treponema pallidum 

hemaglutinação - TPHA para detecção de anti-corpos do antígeno lipoidal , 

importante para a confirmação da infecção.(CURRENT, Medical Diagnosis & 

Tratment).  

Os métodos laboratoriais utilizados foram os padronizados e aceitos 

pelo Ministério da Saúde com seus devidos fluxogramas e algoritmos 

(Tabela 4). 

Tabela 2 - Correspondência dos diagnósticos para infecção para a sífilis com os 

resultados obtidos nas sorologias com o VDRL e TPHA nos 

reeducandos (n=514) da Penitenciária de São Vicente I – SP, 2007. 

VDRL TPHA EI RESULTADO 

- - N NR 

+ - RCI R C¹ 

+ + IA R 

- + C:IP NR
1
 

*EI, estagio da infecção; N-negativa , RCI- reação cruzada para outras infecções, IA- infecção 
atual; C:IP- cicatriz/ infecção passada; NR-não reagente; RC¹-reação cruzada,/repetir em 30 
dias; R-reagente; NR1 Não reagente/repetir em 30 dias. 
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3.6.3 Critérios de confirmação de caso 

Os critérios de confirmação de caso de doença foram os definidos 

pelo Ministério da Saúde nos seus respectivos manuais e estruturados como 

segue nas tabelas abaixo. 

Tabela 3 - Correspondência dos diagnósticos para infecção pelo HIV com os 

resultados obtidos nas sorologias para HIV1 e 2 e IMUNOBLOT (BLOT) 

nos reeducandos (n=514) da Penitenciária de São Vicente I – SP, 

2007. 

HIV 1 HIV2 BLOT EI RESULTADO 

- - - NEGATIVA NR 

- + + INFECÇÃO R 

- + - NEGATIVA NR 

+ - - NEGATIVA NR 

+ + + INFECÇÃO R 

+ - + INFECÇÃO R 

EI – estagio da infecção; NR – não reagente; R – reagente. 
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Tabela 4 - Correspondência entre os resultados das sorologias dos marcadores da 

hepatite B (HepB) e o estágio da infecção (EI) da doença nos 

reeducandos (n=514) da Penitenciária de São Vicente I – SP, 2007. 

HBsAG HBeAG AntiHBc(1) AntiHBc(2) 
Anti 
Hbe 

Anti-
HBs 

EI Resultado 

+ - - - - - PI R1 

+ + + + - - HepB/a R2 

+ + - + - - HepB /ac R2 

+ - - + + - HepB /ac R2 

+ - - + - - HepB /ac R2 

- - + + - - FC R2 

- - - + - - Ep R3 

- - - + + + Ip R3 

- - - + - + Ip R3 

- - - - - + Iv Vacina 

- - - - - - SI NR 

EI- estágio de infecção; PI- período de infecção;HepB/a-Hepatite B aguda; HepB /ac- Hepatite B aguda ou crônica; 

FC- Ínicio da fase de convalescência; Ep-Exposição ao HBV; Ip- Imune –Infecção passada, Iv- Imune- reposta 

vacinal; SI- Suscetível à infecção; R1 – reagente, infecção aguda; R2 reagente, infecção presente – R3 reagente, 

infecção passada; NR – não reagente; AntiHBC (1) IGM;AntiHbc (2) IGG. 

Tabela 5 - Correspondência dos diagnósticos para infecção pela hepatite C com os 

resultados obtidos nas sorologias para anti-HCV nos reeducandos 

(n=514) da Penitenciária de São Vicente I – SP, 2007. 

Anti HCV Resultado EI 

+ R Positivo 

- NR Negativo 

NR – não reagente; R – reagente, EI – estágio da infecção. 
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Tabela 6 - Correspondência dos diagnósticos para infecção para a sífilis com 

os resultados obtidos nas sorologias com o VDRL e TPHA nos 

reeducandos (n=514) da Penitenciária de São Vicente I – SP, 

2007. 

VDRL TPHA EI RESULTADO 

- - N NR 

+ - RCI R C¹ 

+ + IA R 

- + C:IP NR
1
 

EI, estagio da infecção; N-negativa , RCI- reação cruzada para outras infecções, IA- infecção atual; C:IP- 

cicatriz/ infecção passada; NR-não reagente; RC¹-reação cruzada,/repetir em 30 dias; R-reagente; NR1 Não 

reagente/repetir em 30 dias. 

3.7 Procedimentos para o trabalho de campo 

Este estudo foi precedido por um estudo piloto [Maerrawi, 2009] que 

possibilitou a adequação do desenvolvimento da pesquisa em campo, 

estabelecendo a metodologia do trabalho e a série de procedimentos dentro 

de práticas clássicas de projetos de campo, garantindo o melhor 

desempenho e otimização dos recursos.  

 Nesta fase da pesquisa, foram reforçados os procedimentos de 

campo do estudo piloto referido e incorporados os procedimentos relativos 

ao desenvolvimento global da pesquisa. 

3.7.1 Preparação para o trabalho em campo 

 Estabelecimento de fluxos entre as instituições envolvidas no estudo, 

a saber: Penitenciária Dr. Arnaldo de Andrade Vieira - São Vicente I; 

Programa Municipal de DST/Aids e o Laboratório Central do 

município de São Vicente. 

 Realização de reuniões com a direção da unidade prisional e seus 

departamentos de Saúde e Segurança, reuniões estas, que 
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necessitaram autorização da Coordenadoria de Unidades Prisionais 

da Região do Vale do Paraíba e Litoral.  

 Definição do local mais adequado para as entrevistas e coletas das 

amostras de sangue, com observação aos procedimentos de 

biossegurança, armazenamento dos insumos laboratoriais e dos 

materiais impressos, assim como, definição da dinâmica para a 

segurança do local sob a responsabilidade do Departamento de 

Segurança da unidade.   

 Estabelecimento com o Laboratório central de protocolos para o 

diagnóstico sorológico para as infecções pelo HIV, HBV, HCV e 

Treponema pallidum. Definição da organização logística quanto ao 

transporte das amostras procedentes do presídio, assim como, das 

rotinas internas do laboratório para o recebimento, armazenamento, 

procedimentos técnicos e manutenção da soroteca do material 

pesquisado. 

 Ajustes de encaminhamento entre a unidade prisional e o Serviço de 

Assistência Especializada- SAE, buscando a priorização no 

atendimento especializado em HIV/Aids e de outras doenças 

infectocontagiosas aos reeducandos com sorologias alteradas. 

 Organização junto à Vigilância Epidemiológica do município para 

realizar a imunização para hepatite B na unidade prisional, após 

testagem.  

A Universidade Católica de Santos participou na seleção de 06 

universitários do Departamento de pesquisa da faculdade. Os alunos 

receberam treinamento sobre os temas abordados e em técnicas de 

entrevistas. Foram realizadas simulações da aplicação do questionário para 

a familiarização com o instrumento e as adequações para a sua aplicação. 

Assim como, receberam orientações gerais sobre o ambiente prisional, 

medidas de segurança e condutas necessárias como escuta e acolhimento, 

discrição e colocação de limites quando houver distanciamento do foco da 
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pesquisa. Durante a realização da pesquisa em campo, toda a equipe foi 

mantida no local sob a vigilância de agentes de segurança. 

3.7.2 Controle de qualidade de procedimentos – Supervisor de campo 

O supervisor de campo, além da supervisão das equipes para as 

instruções e orientações necessárias, teve a atribuição de conduzir reuniões 

frequentes com toda a equipe de pesquisa, visando garantir a 

sistematização das atividades no campo. Os procedimentos foram 

padronizados, desde a postura do entrevistador diante do entrevistado, até o 

manuseio das amostras de sangue, planilhas e controles gerais do campo. A 

equipe de entrevistadores foi composta por 05 entrevistadoras universitárias, 

duas profissionais da área de psicologia com experiência anterior de 

intervenções em presídios e pesquisas em campo, equipe do Laboratório 

Central composta por três técnicas de laboratório, um estagiário de 

biomedicina, um médico patologista e um motorista cedido pela Secretaria 

Municipal da Saúde, e eu que treinei as entrevistadoras, coordenei e 

supervisionei os procedimentos preparatórios e de execução da pesquisa 

em campo, totalizando assim, 14 pessoas diretamente ligadas à pesquisa.  

3.7.3 O trabalho de campo junto aos reeducandos 

3.7.3.1 Convite de participação ao estudo:  

Foram realizadas reuniões com os lideres e representante de cela dos 

reeducandos para informar sobre a pesquisa e convidá-los à participarem do 

estudo. 

3.7.3.2 Aplicação do questionário, coleta de amostra do sangue e 

diagnóstico sorológico:  

Após a entrevista, para aqueles que consentiram, foi realizada a 

coleta das amostras de sangue em tubo seco de 10 mL, pelo sistema 
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Vacutainer® (coleta à vácuo), por punção venosa braquial. e posteriormente 

condicionadas a  - 4º. C para transporte para o laboratório. 

3.7.3.3 Entrega de resultados:  

As confirmações dos casos em que os resultados foram positivos ou 

indeterminados foram realizadas durante todo o período do estudo. Os 

resultados dos exames sorológicos para detecção das infecções, após sua 

finalização, foram sendo entregues pelas três psicólogas componentes da 

pesquisa e por um psicólogo e um assistente social, profissionais da unidade 

prisional, devidamente treinados em aconselhamento pré e pós-testes para 

as sorologias investigadas. A entrega dos resultados das sorologias foi 

organizada da seguinte forma: primeiramente, em grupos, os reeducandos 

recebiam as orientações sobre meios de contaminação, de prevenção, uso 

do preservativo e de outros insumos de prevenção, importância do 

tratamento, preparação para a revelação do diagnóstico, entre outros 

assuntos e, posteriormente, de forma individual e com privacidade, recebiam 

os resultados das sorologias e as orientações cabíveis para cada resultado. 

Os laudos laboratoriais foram entregues exclusivamente aos reeducandos- 

em mãos-, ficando uma cópia em seu poder e a outra em seu prontuário de 

saúde. Todos os resultados foram entregues juntamente com materiais 

informativos do Programa Municipal de DST/Aids e hepatites, além da 

entrega de preservativos masculinos., Para os reeducandos transferidos 

antes da entrega dos resultados das sorologias, foi garantido o envio dos 

laudos laboratoriais por meio de contato entre as  equipes de saúde de cada 

unidade prisional. Assim, foi necessário um grande empenho da equipe de 

saúde do presídio para que todos os reeducandos que participaram do 

estudo recebessem seus resultados.  

3.7.3.4 Encaminhamento dos casos reagentes 

Os indivíduos com resultados positivos para as infecções estudadas 

foram encaminhados, inicialmente, para a equipe de saúde da unidade 
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prisional e, após a avaliação e conhecimento dos resultados das sorologias 

por essa equipe, foram encaminhados ao Serviço de Atendimento 

Especializado (SAE) da Secretaria Municipal da Saúde para inicio do 

tratamento. 

Os reeducandos que relataram sinais e sintomas gerais ou 

específicos investigados no estudo, ou mesmo, os relatados 

espontaneamente foram encaminhados ao departamento médico da unidade 

prisional.  

3.7.4 Elaboração do banco de dados 

Utilização de um banco de dados Microsoft Office Access versão 

2003. 

3.7.5 Digitação dos dados e armazenamento 

Os dados coletados pelo questionário foram codificados e 

armazenados em um banco de dados relacional estruturado no Microsoft® 

Office Access 2003.  

Para melhorar a consistência dos dados foi realizada uma dupla 

digitação: dois operadores diferentes cadastraram as respostas em dois 

bancos de dados. A comparação entre estas duas digitações permitiu a 

identificação de discrepâncias que foram corrigidas observando-se a 

resposta correta diretamente no questionário [Jull S, 2006] 

3.8 Análise estatística e coleta de dados 

Para a análise estatística das informações foi utilizado o Stata 8.0 for 

Windows. Os gráficos apresentados foram criados no Microsoft® Office 

Excel 2003. 

Foram definidas como variáveis dependentes ou de desfecho, de 

forma dicotômica (sim e não), as variáveis que caracterizavam as infecções 
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estudadas, não sendo incluídos para definição do diagnóstico sorológico os 

estágios da infecção e ou de doença. 

Foram definidas como variáveis independentes as que representavam 

características relacionadas às condições sócio demográficas; situação 

prisional; identidade sexual; práticas de risco sexual e de risco parenteral; 

consumo de drogas licitas e ilícitas; uso de droga pela via injetável; consumo 

de crack; vivência de situações de violência física e sexual; situações sociais 

e jurídicas; condições gerais de saúde; pré-existência das infecções 

estudadas. O nível de significância adotado foi de 5% (α). 

Primeiramente, foi realizada uma análise descritiva utilizando-se 

medida de frequência, médias e desvio padrão. 

As diferenças entre grupos e as medidas de associação entre as 

variáveis foram avaliadas pelo teste de Qui-quadrado (2) de Pearson, para 

as variáveis do tipo nominal ou Teste Exato de Fisher, quando os valores 

esperados foram inferiores a 5 [Armitage, 1994]. Enquanto que, para as 

variáveis do tipo intervalar com distribuição normal e homogeneidade de 

variância pelo teste t de Student e, caso não respeitem essa distribuição, por 

testes não paramétricos Mann - Withney ou Kruskall - Wallis. 

Foi utilizado o OR (odds ratio) e seu intervalo com 95% de confiança 

(IC95%), como medida de efeito. 

Para a análise multivariada foi utilizada a regressão logística para 

estimar OR ajustado por algumas variáveis. Essas variáveis foram 

selecionadas caso sua associação com o desfecho (valor de p) fosse menor 

ou igual a 10% e/ou aquelas que julgássemos importante incluir na análise, 

independentemente do valor de sua significância (p). 

Em estudos transversais, a medida de efeito mais adequada seria a 

razão de prevalência (RP), mas neste caso, a escolha do OR tem como 

fundamento o fato de além de ter uma boa aproximação do valor real de RP, 

ser bastante utilizada na literatura para esse tipo de estudo. Somando-se às 

vantagens, esta a maior simplicidade nos cálculos, a utilização da análise 
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logística como multivariada e a facilidade de comparações entre os estudos. 

Quanto à desvantagem, existe uma superestimação do risco, que é 

ampliada, na medida em que os valores dessas prevalências assumem 

valores maiores que 10%, além da necessidade da utilização de uma analise 

multivariada com cálculos mais complexos, como por exemplo, a regressão 

de Poisson [Fletcher, 2003]. 

Dentre as variáveis relacionadas à situação prisional dos 

reeducandos, o período de confinamento foi considerado como fator 

importante para a análise. Este período foi classificado como o tempo total 

de prisão em anos, calculado por meio da soma dos diferentes períodos de 

cada prisão ocorrida na vida do reeducando até a data da entrevista. 

A análise estatística buscou identificar a diferença da frequência entre 

os resultados positivos e negativos das infecções  distribuídas pela mediana 

do tempo total de prisão na vida.  

Em relação à infecção pelo Treponema pallidun, para fins da análise 

da mediana do tempo total de prisão, foram diferenciados dentre os casos 

reagentes, aqueles com resultado VDRL e TPHA positivos, ou seja, com 

estágio de infecção aguda. 

Os casos reagentes com tempo total de prisão na vida menor de um 

mês foram considerados como casos que chegaram reagentes ao 

confinamento e foram excluídos da analise da mediana do tempo de prisão.  

As questões não respondidas pelos reeducandos foram excluídas da 

análise. 
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3.9 Aspectos éticos 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelas Comissões de Ética das 

Instituições envolvidas e da Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - CAPPesp nº. 

1231/06.  

Todas as etapas citadas foram precedidas pelo Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecidas – TCLE. Neste termo constaram  

informações sobre as etapas da pesquisa; os temas abordados na 

entrevista; explicações sobre a coleta de amostras de sangue para a 

realização das sorologias do estudo; os procedimentos adotados para 

garantirem o sigilo e anonimato das informações colhidas no questionário; a 

possibilidade de desistência de sua participação em qualquer momento da 

pesquisa. Desta forma, após estar informado, o reeducando consentiu por 

escrito sua participação de forma livre e esclarecida.  
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4 RESULTADOS 

A unidade prisional constituía-se de 649 reeducandos no momento 

em que se iniciou o trabalho de campo. Não participaram do estudo 103 

(15,9%) reeducandos, que ao serem convidados, recusaram a participação, 

afirmando, na sua maioria, já terem feito os testes oferecidos no estudo em 

outra ocasião. Dos 546 (84,1%) reeducandos que participaram das 

entrevistas, 32 (5,9%) recusaram participar da etapa de realização das 

sorologias. As principais justificativas relatadas na recusa foram: medo de 

agulhas, já ter realizado alguma das sorologias oferecidas ou, apenas, não 

querer participar. Desta forma, 514 (94,1%) reeducandos participaram tanto 

das entrevistas quanto das coletas de amostra de sangue para a realização 

das sorologias para a detecção das infecções pelo HIV, HBV, HCV e 

Treponema pallidum. 

A participação no estudo foi voluntária. Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE.. 

Homossexuais, travestis e usuários de drogas, usualmente agrupam-se na 

condição de confinamento. Para minimizar algum viés de seleção, as 

lideranças dos reeducandos foram acessadas diariamente para que os 

mesmos reforçassem o convite em todas as celas, assim como, por meio de 

cada reeducando participante do estudo, foi solicitada a divulgação da 

pesquisa entre seus companheiros de cela. Com a participação ativa dessas 

lideranças e dos próprios reeducandos do estudo foi possível alcançar a 

adesão obtida.  
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4.1 Características da população estudada 

4.1.1 Características sócio demográficas  

A idade dos reeducandos variou entre 19,1 e 65,0 anos. A idade 

média foi de 29,8 anos. Quanto ao estado civil, 52,0% (283) referiram viver 

com outra pessoa; 70,0% (382) tinham filhos e para 94,5% (361), os filhos 

eram menores de 18 anos com média de 2,0 filhos (dp=1,2; I=1,0-8,0). 

Quanto à raça/cor, pouco mais da metade, 51,5% (280) declararam serem 

de cor parda. O Estado de São Paulo foi o local de nascimento para 64,5% 

(352) reeducandos. Em relação ao tempo de estudo formal, 73,0% (399) 

estudaram por até oito anos e 1,5% (8) não eram alfabetizados. Ter 

profissão definida foi referido por 62,3% (340) reeducandos, dos quais, 

90,0% (306) a exerciam antes de serem presos. No momento da prisão, 

47,8% (261) referiram estar desempregados. Para 16,8% (44), o 

desemprego estava relacionado ao uso de drogas e para 2,7% (7), ao 

comercio de drogas. O trabalho temporário ou autônomo foi a principal fonte 

de renda antes da prisão para 36,2% (196) reeducandos (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Características sócio-demográficas nos reeducandos (n=546) da 

Penitenciária de São Vicente I – SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Idade    

>30 anos 205 38,0 

≤30 anos 341 62,0 

Estado civil    

Vive com alguém  283 52,0 

Vive sozinho 263 48,0 

Filhos    

Sim 382 70,0 

Não 164 30,0 

Cor declarada (n=544)   

Preta 83 15,3 

Parda  280 51,5 

Branca 167 30,7 

Amarela 4 0,7 

Indígena 10 1,8 

Local de nascimento   

São Paulo – Capital 75 13,7 

Estado de São Paulo 352 64,5 

Outros 119 21,8 

Tempo de estudo    

Não alfabetizado 8 1,5 

Até 8 anos de estudo 399 73,0 

Mais de 8 anos de estudo 139 25,5 

Tem profissão    

Sim 340 62,3 

Não 206 37,7 

Exercia antes de ser preso    

Sim 306 90,0 

Não 34 10,0 

Estava empregado quando foi preso    

Sim 285 52,2 

Não 261 47,8 

continua 
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Tabela 7 - Características sócio-demográficas nos reeducandos (n=546) da 

Penitenciária de São Vicente I – SP, 2007 – conclusão. 

Variável nº (%) 

Razão para desemprego    

Tem relação com o uso de droga  44 16,8 

Tem relação com o comércio de drogas 7 2,7 

Não tem relação com a droga 205 78,5 

Fonte de renda antes da prisão (n=542)   

Empregado com salário regular 142 26,2 

Trabalho temporário/ autônomo 196 36,2 

Encontra-se sob benefício 5 0,90 

Conta c/ a renda do cônjuge/parente 3 0,55 

“Bico” 129 23,8 

Prostituição 0 0,0 

Fontes ilegais 36 6,65 

Outros 31 5,70 
  n= número de respondentes 

4.1.2 Situação prisional 

No momento do estudo, estavam na condição prisional primária  

51,1% (279) reeducandos e na condição reincidente 48,9% (267). O tempo 

médio de prisão a ser cumprido era de 10,5 anos (dp= 7,7; I= 1 a 66). 

Estavam presos em média há 5,6 anos (dp= 4,3; I= 1 a 28 anos), sendo que, 

naquele presídio, estavam presos em média há 448 dias (dp= 1310 dias;      

I= 1 a 27885 dias) com uma mediana de 244 dias. 
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4.1.3 Uso de drogas 

Tabaco e álcool foram as drogas lícitas escolhidas para o estudo. O 

seu uso no presídio foi referido por 58,4% (319) e por 11,5% (63) 

reeducandos, respectivamente. A idade média do primeiro uso na vida foi 

14,5 anos (dp=3,9; I= 4,0-42,0) para o tabaco e 15,5 anos (dp=3,2;I=6,0-

39,0) para o uso de álcool (Tabela  8 e 9).  

Tabela 8 - Uso de tabaco e álcool referido pelos reeducandos (n=546) da 

Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Em relação ao tabaco    

Sim, fuma atualmente  319 58,4 

Sim, já fumou e parou 120 22,0 

Nunca fumou 107 19,6 

Em relação ao uso de álcool    

Sim, bebe atualmente  63 11,5 

Sim, já bebeu e parou 410 75,1 

Nunca bebeu  73 13,4 

n=número de respondentes   
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Tabela 9 - Características relacionadas à idade média do início de uso de tabaco e 

álcool dos reeducandos  da Penitenciária I - São Vicente- SP, 2007 

(Média e Desvio Padrão). 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Idade que fumou pela 1ª vez (n=439) 14,5 3,9 4,0 42,0 

Idade que fez uso de álcool pela 1ª vez 
(n=466) 

15,5 3,2 6,0 39,0 

O uso de drogas ilícitas em algum momento da vida foi relatado por 

80,4% (439) reeducandos e o uso no momento da pesquisa foi  relatado por 

24,7% (135). A maconha foi a primeira droga ilícita consumida na vida para 

83,8% (367), assim como, a mais utilizada na vida para 78,6% (327) 

reeducandos (Tabela 10).  

Tabela 10 - Uso de drogas ilícitas referidas pelos reeducandos (n=546) da 

Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Em relação ao uso de drogas    

Sim, usa atualmente 135 24,7 

Sim, já usou  304 55,7 

Nunca usou  107 19,6 

Primeira droga utilizada    

Maconha 367 83,8 

Cocaína 43 9,8 

Crack 8 1,8 

Cola   13 3,0 

Outros   7 1,6 

Uso de crack na vida   

Sim 136 25,0 

Não 410 75,0 

Droga utilizada por mais tempo na vida (n=416)   

Maconha 327 78,6 

Cocaína 58 13,9 

Crack 26 6,2 

Outras 5 1,2 

n= número de respondentes   
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A idade média de inicio de uso de drogas ilícitas foi 15,4 anos 

(dp=3,9; I=7,0-50,0). A menor idade média de inicio de uso de drogas 

observada foi 11,9 anos (dp=2,6;I= 8,0-16,0) e estava relacionada ao uso de 

cola (Tabela 11). 

Tabela 11 - Idade (Média e Desvio Padrão) de inicio ao uso de drogas ilícitas 

referidas pelos reeducando da Penitenciária - São Vicente I - SP, 2007  

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Idade que usou droga pela 1ª vez (n=439) 15,4 3,9 7,0 50,0 

Maconha (n=367) 15,2 3,4 7,0 45,0 

Cocaína (n=43) 17,2 4,3 11,0 35,0 

Crack (n=8) 17,8 4,4 13,0 26,0 

Cola (n=13) 11,9 2,6 8,0 16,0 

Outras (n=7) 18,1 14,2 9,0 50,0 

Droga injetável (n=32) 17,2 4,2 8,0 28,0 

n= número de respondentes     

4.1.4 Uso de drogas dentro e fora da prisão  

O uso de álcool e de tabaco fora da prisão foi relatado por 69,0% 

(374) e 68,6% (347), e seu uso na prisão por 8,4% (45) e 62,0% (318)  

reeducandos, respectivamente. Em relação às drogas ilícitas, 65,9% (349) 

referiram o uso da maconha fora da prisão e a sua manutenção na prisão 

por 36,5 % (194); o uso de cocaína fora da prisão foi referido por 40,0% 

(216) e sua manutenção por 9,0% (48); o uso de crack fora da prisão foi 

relatado por 19,1% (103) e a sua manutenção no ambiente prisional por 

0,9% (5) reeducandos (Tabela 12).  
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Tabela 12 - Uso de drogas lícitas e ilícitas dentro e fora da prisão referidas pelos 

reeducandos (n=546) da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Váriavel n Sim % Não % 

Álcool      

Uso fora da prisão 542 374 69,0 168 31,0 

Uso na prisão 538 45 8,4 493 91,6 

      
Tabaco      

Uso fora da prisão 506 347 68,6 159 31,4 

Uso na prisão 513 318 62,0 195 38,0 

      
Maconha      

Uso fora da prisão 530 349 65,9 181 34,1 

Uso na prisão 532 194 36,5 338 63,5 

      
Cocaína      

Uso fora da prisão 541 216 40,0 325 60,0 

Uso na prisão 537 48 9,0 489 91,0 

      
Crack      

Uso fora da prisão 538 103 19,1 435 80,9 

Uso na prisão 540 5 0,9 535 99,1 

4.1.5 Riscos parenterais  

O uso de droga injetável na vida foi referido por 5,9% (32) 

reeducandos. A cocaína foi a droga injetada para 87,6% (28), heroína para 

6,2% (2) e medicamentos e opiáceos para 6,2% (2). Não houve referencia 

dessa via de uso nos últimos seis meses. A idade média de inicio de uso de 

droga injetável foi 17,2 anos (dp=4,2; I= 8,0-28,0) Em relação ao tempo 

seguido de uso, a média foi de 5,7 dias ( dp= 5,8; I=0,0-15,0) e 18,1horas 

(dp=23,0; I= 0,0-72,0 ). Ter recebido transfusão de sangue na vida foi citado 

por 8,2% (45) dos entrevistados. A aplicação de tatuagem fora da prisão foi 

referida por 49,5% (270), destes, 53,0% (143) afirmaram ter sido feita por 

profissionais. Na prisão, a tatuagem foi aplicada por 54,0% (295) e a 

inserção de piercing por 0,4% (2) reeducandos. São apresentados mais 

detalhes na tabela 13. 
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Tabela 13 - Características relacionadas aos riscos parenterais dos reeducandos 

(n=546) da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Uso de drogas injetáveis na vida   

Sim 32 5,9 

Não 514 94,1 

Droga injetada    

Cocaína  28 87,6 

Heroína  2 6,2 

Outros: medicamentos e opiáceos 2 6,2 

Transfusão de sangue na vida   

Sim 45 8,2 

Não 486 89,0 

Não sabe 15 2,8 

Aplicação de tatuagem fora da prisão    

Sim 270 49,5 

Não 276 50,5 

Realizada por    

Profissional 143 53,0 

Amador 114 42,2 

Ambos 13 4,8 

Aplicação de tatuagem na prisão    

Sim 295 54,0 

Não 251 46,0 

Inserção de piercing fora da prisão    

Sim 157 28,8 

Não 389 71,2 

Realizado por    

Profissional 59 37,6 

Amador 93 59,2 

Ambos 5   3,2 

Inserção de piercing na prisão   

Sim 2 0,4 

Não 544 99,6 

n= número de respondentes   
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4.1.6 Comportamentos sexuais  

Anteriormente ao período de confinamento, a prática heterossexual foi 

referida por 98,5% (533), homossexual por 0,6% (3) e bissexual por 0,9% 

(5). Ter tido doença sexualmente transmissível foi referido por 21,6% (118) 

reeducandos. Ao investigar o uso de preservativos na vida, 26,0% (142) 

referiram o uso em todas as relações sexuais, 41,2% (225) o uso de forma 

inconsistente e 32,8% (179) referiram nunca terem usado preservativos. 

Na prisão, afirmaram práticas heterossexuais 58,0% (314) 

reeducandos e práticas homossexuais, 0,2% (1). Visita íntima foi referida por 

85,4% (269). A média do número de parcerias sexuais na prisão foi de 0,6 

parcerias (dp=0,5 I=0 - 3). Ter uma parceria sexual foi relatado por 56,2% 

(303) reeducandos e 2% (12) referiram mais de uma parceria. Não ter 

atividade sexual na prisão foi referido por 41,8% (226) reeducandos. 

No presídio, referiram nunca usar preservativos, 57,5% (180) 

reeducandos, 17,9% (56) usaram de forma inconsistente e 24,6% (77) 

referiram usar em todas as relações sexuais. 

Independente da frequência do uso de preservativos anteriormente 

relatado, na última relação sexual,  58,6% (78) reeducandos afirmaram o uso 

de preservativos. 

A prática de troca de sexo por dinheiro ou droga foi referida por 6,1% 

(33) reeducandos. Nessas situações, o uso preservativo foi consistente para 

63,6 % (21), inconsistente para 27,3% (9) e para 9,1% (3), o preservativo 

nunca foi usado (Tabela 14).  



 

 

65 

Tabela 14 - Características relacionadas às práticas sexuais referidas pelos 

reeducandos (n=546) da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Já teve relações sexuais na vida   

Sim  542 99,3 

Não 4 0,7 

Teve doença sexualmente transmissível    

Sim  118 21,6 

Não 428 78,4 

Freqüência no uso de camisinha na vida    

Sempre 142 26,0 

Às vezes 225 41,2 

Nunca 179 32,8 

Relações sexuais antes de ser preso (n=541)   

Relações só com mulheres 533 98,5 

Relações só com homens  3 0,6 

Relações com ambos  5 0,9 

Relações sexuais na prisão (n=541)   

Relações só com mulheres 314 58,0 

Relações só com homens  1 0,2 

Relações com ambos 0 0,0 

Não tem relação 226 41,8 

Visita íntima (n=315)   

Sim 269 85,4 

Não 46 14,6 

Número atual de parcerias sexuais (n=539)   

Nenhuma 224 41,5 

01      303 56,2 

02 9 1,7 

03 3 0,6 

Frequência de uso de camisinha na prisão (n=313)   

Sempre 77 24,6 

Às vezes 56 17,9 

Nunca 180 57,5 

Uso de camisinha na última relação (n=133)   

Sim 78 58,6 

Não 54 40,6 

Não sabe 1 0,8 

Troca de sexo por dinheiro ou droga (n=538)   

Sim 33 6,1 

Não 505 93,9 

n= número de respondentes   
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Tabela 14 – Características relacionadas às práticas sexuais referidas pelos 

reeducandos da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007 - conclusão. 

Variável nº (%) 

Frequência desta prática    

Sempre  3 9,1 

Às vezes 30 80,9 

Uso de preservativos nesta situação    

Sempre  21 63,6 

Às vezes 9 27,3 

Nunca 3 9,1 
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4.1.7  Morbidade 

Dentre as infecções sexualmente transmissíveis relatadas, a sífilis, 

gonorreia, condiloma acuminado e hepatites foram as mais citadas por 

2,6%(14), 9,3 % (51), 3,3% (18) e 6,8% (37) reeducandos, respectivamente. 

Chama a atenção que dos 53 reeducandos que referiram gonorreia, apenas 

um referiu tratamento em contra partida o condiloma acuminado e as 

hepatites foram, proporcionalmente, as mais tratadas, fato referido por 

16,7% (3) e 13,5% (3) reeducandos (Tabela 15). 

Tabela 15 - Infecções sexualmente transmissíveis referidas pelos reeducandos 

(n=546) da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007  

Variável nº (%) 

Já teve, na vida, alguma infecção sexualmente transmissível   

Sífilis    

Sim 14 2,6 

Não  532 97,4 

Tratou  1 7,1 

Gonorréia)   

Sim 51 9,3 

Não 495 90,7 

Tratou  1 2,0 

Condiloma acuminado (crista de galo)    

Sim  18 3,3 

Não 528 96,7 

Tratou 3 16,7 

Hepatites    

Sim 37 6,8 

Não 509 93,2 

Tratou  5 13,5 

Outras    

Sim 17 3,1 

Não 529 96,9 

Tratou  5 29,4 

n= número de respondentes   
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Dentre os sinais e sintomas gerais, pulmonares, sexuais e 

psiquiátricos referidos no último mês, destacam-se o mal estar e cansaço 

referido por 36,0% (196), gripe/resfriado por 40,1% (219), ejaculação 

precoce por 16,7% (89) e ansiedade referida por 74,7% (408) reeducandos. 

O relato por 22,5% (123) de tosse por mais de uma semana, tuberculose por 

2,2% (12) e expectoração  por 33,0% (180), retratam a grande ocorrência de 

sinais e sintomas pulmonares entre os reeducandos (Tabela 16). 
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Tabela 16 - Sinais e sintomas referidos no último mês pelos reeducandos (n=546) 

da penitenciária I - São Vicente - SP, 2007 

Variável nº (%) 

Sinais e sintomas gerais    

Emagrecimento  149 27,3 

Perda de apetite  173 31,7 

Mal-estar, cansaço  196 36,0 

Fraqueza  100 18,3 

Febre  113 20,7 

Outros 113 20,7 

Sinais e sintomas pulmonares    

Gripes, resfriados  219 40,1 

Falta de ar  113 20,7 

Tosse a mais de duas semanas  123 22,5 

Expectoração  180 33,0 

Pneumonia  3 0,5 

Tuberculose  12 2,2 

Outros  28 5,1 

Sinais e sintomas sexuais   

Dificuldade de ereção  18 3,3 

Ejaculação tardia  69 13,0 

Ejaculação precoce 89 16.7 

Outros  7 1,3 

Sinais e sintomas psiquiátricos    

Insônia  162 29,7 

Inquietação  203 37,1 

Ansiedade  408 74,7 

Agressividade  59 10,8 

Irritação  196 35,9 

Depressão 154 28,2 

Perda de memória 88 16,1 

Sensação de perseguição 35 6,4 

Tentativa de suicídio  9 1,6 
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4.1.8 Situações de violência na vida e sua relação com as drogas 

As ocorrências de ameaças de morte foram relatadas por 36,1% 

(197), envolvimento em brigas com agressão verbal por 76,6% (418) e 

agressão física por 62,6% (342) reeducandos. Estas situações estavam 

relacionadas com drogas para 26,4% (52), 21,4% (89), 16,7% (57), 

respectivamente. As principais drogas envolvidas nas situações de violência 

foram a maconha, referida por 33,2% (63) e o álcool, por 43,7% (83). O 

envolvimento dizia respeito à compra e ou à venda de drogas para 15,5 % 

(50) reeducandos. Acidente de trânsito foi referido por 50,9% (256) dos 

entrevistados, estando para 21,5% (55), relacionado com drogas. 

Agressões sexuais foram cometidas por 0,7% (4) reeducandos, e 

estavam relacionadas com drogas para 25% (1). Ter sofrido agressão sexual 

foi referido por 2,4% (13), e para 27,3% (3) reeducandos, esta violência 

estava relacionada com drogas.  A idade média da primeira agressão sexual 

sofrida foi de 17,8 anos (dp= 7,5 I=8-30). (Tabela 17). 
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Tabela 17 - Situações de violência ocorridas na vida e a sua relação com o uso de 

drogas referidas pelos reeducandos (n=546) da Penitenciária I- São 

Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Sofreu qualquer tipo de ameaça não de morte    

Sim  121 22,2 

Não 425 77,8 

Ameaça relacionada à droga (n=117)   

Sim  34 29,1 

Não 83 70,9 

Sofreu ameaça de morte    

Sim  197 36,1 

Não 349 63,9 

Ameaça relacionada à droga   

Sim 52 26,4 

Não 145 73,6 

Envolvimento em brigas - Agressão Verbal    

Sim 418 76,6 

Não 128 23,4 

Agressão Verbal - Relação com drogas    

Sim 89 21,3 

Não 329 78,7 

Envolvimento em brigas - Agressão Física    

Sim 342 62,6 

Não 204 37,4 

Agressão Física - Relação com drogas    

Sim 57 16,7 

Não 285 83,3 

Necessidade de cuidados médicos (n=340)   

Sim 62 18,2 

Não 278 81,8 

Necessidade internação (n=61)   

Sim 29 47,5 

Não 32 52,5 

continua 
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Tabela 17 - Situações de violência ocorridas na vida e a sua relação com o uso de 

drogas referidas pelos reeducandos (n=546) da Penitenciária I- São 

Vicente - SP, 2007 – conclusão. 

Variável nº (%) 

Sofreu algum acidente de trânsito (n=503)   

Sim 256 50,9 

Não 247 49,1 

Acidente de trânsito - Relação com drogas    

Sim 55 21,5 

Não 201 78,5 

Cometeu alguma agressão sexual (n=543)   

Sim 4 0,7 

Não 539 99,3 

Agressão cometida - Relação com drogas    

Sim 1 25,0 

Não 3 75,0 

Sofreu alguma agressão sexual (n=543)   

Sim 13 2,4 

Não 530 97,6 

Agressão sofrida - Relação com drogas (n=11)   

Sim 3 27,3 

Não 8 72,7 

n= número de respondentes   
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4.1.9 Informações sobre as drogas envolvidas com as situações de 

violência 

Para as situações de violência onde ocorreu alguma relação com as 

drogas, o álcool foi a droga relacionada por 43,7% (83) reeducandos, a 

maconha por 33,2% (63), a cocaína por 21,6% (41), o crack por 15,8% (30), 

o tabaco por 6,9% (13), além dos alucinógenos, citados por 1,1% (2) dos 

reeducandos. Para 15,5% (50) reeducandos as drogas envolvidas com as 

situações de violência estavam relacionadas com a venda e compra de 

drogas (Tabela 18).  

Tabela 18 - Principais drogas envolvidas com as situações de violência na vida 

referidas pelos reeducandos da Penitenciária I - São Vicente - SP, 

2007. 

Variável nº (%) 

Álcool (n=190)   

Sim 83 43,7 

Não 107 56,3 

Tabaco (n=169)   

Sim 13 6,9 

Não 156 93,1 

Maconha (n=190)   

Sim 63 33,2 

Não 127 66,8 

Cocaína (n=190)   

Sim 41 21,6 

Não 149 78,4 

Crack (n=190)   

Sim 30 15,8 

Não 160 84,2 

   

continua 



 

 

74 

Tabela 18 – Principais drogas envolvidas com as situações de violência na vida 

referidas pelos reeducandos da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007 

– conclusão. 

Variável nº (%) 

Alucinógenos (n=188)   

Sim 2 1,1 

Não 186 98,9 

Relacionada à compra e venda de drogas (n=323)   

Sim 50 15,5 

Não 273 84,5 

n= número de respondentes   

Óbitos de amigos relacionados com o uso de drogas foram citados 

por 73,2% (398) reeducandos e com o comércio de drogas por 62,1% (337). 

A média do número de amigos mortos pelo uso foi de 7,6 (dp=15,6; I= 1- 

200) e pelo comércio de 8,4 (dp=12,7; IC= 1-100). Para 47,4% (240) 

reeducandos os amigos mortos eram usuários de crack, com média de 6,2 

amigos (dp=8,5; I=1-60) (Tabela 19). 
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Tabela 19 - Características relacionadas aos óbitos de amigos envolvidos com as 

situações de violência na vida dos reeducandos (n=546) da 

Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Amigos mortos pelo uso de drogas (n=544)   

Sim 398 73,2 

Não 146 26,8 

Amigos mortos pelo comércio de drogas (n=543)   

Sim 337 62,1 

Não 206 37,9 

Alguns destes amigos eram usuários de crack (n=506)   

Sim 240 47,4 

Não 266 52,6 

n=número de respondentes   

4.1.10 Uso do crack 

Confirmaram o uso de crack na vida 24,9% (136) dos entrevistados, 

no entanto, cinco referiram terem usado somente uma vez tomados pela 

curiosidade. Para 39,0% (53) reeducandos, a curiosidade também foi o 

principal motivo para o uso e para 29,4% (40) reeducandos, a influência dos 

amigos foi o segundo principal motivo. Para 36,0% (49) reeducandos a casa 

dos amigos ou a sua própria casa foi o principal local de uso. A aquisição da 

droga por meio do traficante foi referida por 57,2% (87) e por meio dos 

amigos por 9,2% (14) reeducandos. Ganhar a droga de amigos foi relatado 

por 22,4% (34) e ganhar do traficante, por 5,9% (9). A idade média para o 

inicio do uso de crack foi 19,1 anos (dp=5,5; I= 9-35). A média do maior 

período de uso seguido foi de 13,3 horas (dp=8,9; I=1-24) e  de 173,8 dias 

(dp=474,0 I=1 -2880) (Tabela 20).  
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Tabela 20 - Características relacionadas ao uso de crack na vida dos reeducandos 

(n=546) da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável Nº. (%) 

Uso de crack na vida    

Sim 136 24,9 

Não 410 75,1 

Motivo que levou a consumir pela 1ª vez    

Curiosidade 53 39,0 

Seus parceiros passaram a consumir 40 29,4 

Decepção com a vida 11   8,0 

Nenhum motivo especial 14 10,3 

Outro 18 13,3 

Local habitual de consumo    

Na rua, praça, becos 22 16,1 

Em bares, boates 3 2,2 

Na sua casa, em casa de amigo/namorado(a) 49 36,0 

Não tenho local habitual 21 15,4 

Outro  45 33,0 

Como obtinha o crack*    

Compra de traficante 87 57,2 

Ganha de traficante 9 5,9 

Compra do parceiro/amigo 14 9,2 

Ganha do parceiro/amigo 34 22,4 

Troca por outras “mercadorias” 8 5,3 

Troca por sexo 0 0,0 

*permitido mais de 1 resposta   

No consumo de crack, a frequência das relações sexuais não mudou 

para 60,3% (79) reeducandos, para 23,7% (31) diminuiu e para 8,4% (11) 

aumentou. Relacionado ao consumo de crack, o uso de preservativos não 

mudou para 42,0% (55) reeducandos, tornou-se menos frequente para 

28,2% (37) e para 15,3% (20), mais frequente (Tabela 21).  
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Tabela 21 – Características relacionadas às praticas sexuais com o uso de crack 

referidas pelos reeducandos (n=131) da Penitenciária I – São Vicente – 

SP, 2007. 

Variável Nº. (%) 

Frequência de relações sexuais (n=124)   

Aumentou 11 8,9 

Diminuiu 31 25,0 

Não mudou 79 63,7 

Não fazia sexo 3 2,4 

Uso de camisinha (n=126)   

Mais frequente 20 15,9 

Menos frequente 37 29,3 

Não alterou a freqüência 55 43,7 

Não fazia sexo 14 11,1 

n=numero de respondentes   

O tempo de intoxicação de até seis horas após o uso de crack foi 

referido por 71,0 % (91) e por mais de 24 horas por 10,2% (13) 

reeducandos. O tempo entre o primeiro uso e a fissura (desejo incontrolado 

do uso) foi medido em meses para 54,4% (68) e em anos para 2,4% (3). Não 

ocorreu uso exagerado para 41,6% (52). A interrupção do uso do crack sem 

tratamento foi referido por 86,8% (112) e com tratamento por 10,8% (14). 

Para a interrupção do uso do crack, os tipos de ajuda citados foram: a 

iniciativa própria, referido por 55,5% (70), apoio da família por 40,4% (51) e 

grupos religiosos por 25,3% (32) reeducandos (Tabela 22).  
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Tabela 22 - Características relacionadas ao período de intoxicação e interrupção do 

uso do crack na vida referidas pelos reeducandos (n=131) da 

Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Tempo intoxicado (n = 126)   

Até 6 horas 91 71,0 

De 6 a 12 horas 11    8,6 

De 12 a 24 horas 7    5,5 

Mais de 24 horas 13 10,2  

Outro (Nunca) 6    4,7 

Tempo entre 1º uso e fissura (n = 125)   

Não perdeu o controle/nunca usou exageradamente 52 41,6 

Meses 69 55,2 

Anos 4   3,2 

Interrupção do uso do crack (n=131)   

Sim, com tratamento 14 10,7 

Sim, sem tratamento 112 85,5 

Não 5 3,8 

Tipos de ajuda para interromper o uso* (n=126)   

Tratamento médico/psicológico 9   7,1 

Grupos de auto- ajuda   15 11,9 

Grupos religiosos 32 25,3 

Família 51 40,4 

Amigos 16 12,7 

Por iniciativa própria 70 55,5 

* foram aceitas mais de uma resposta; n=número de respondentes   

Em relação às alterações das frequências de uso de outras drogas 

associadas ao uso de crack, se observa aumento do consumo de álcool para 

33,6% (42), de tabaco para 57,6% (72), de maconha para 15,2% (19) e de 

uso de cocaína para 4,8% (6) reeducandos. Não houve mudança na 

frequência do uso destas drogas para 35,2% (44), 21,6% (27), 35,2% (44) e 

32,8% (41) respectivamente. A cocaína foi a droga em que houve maior 

interrupção no consumo associado ao uso do crack, fato referido por 16,0% 

(20) reeducandos. O uso de drogas injetáveis associado ao uso de crack 
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não mudou para 6,4% (8), diminuiu para 1,6% (2) e para 3,2 % (4), o uso de 

drogas injetáveis foi interrompido (Tabela 23). 

Tabela 23 - Características relacionadas às alterações no uso de outras drogas 

associadas ao uso do crack na vida referidas pelos reeducandos 

(n=125) da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Álcool    

Não usa 24 19,2 

Não mudou 44 35,2 

Aumentou 42 33,6 

Diminuiu 11   8,8 

Parou  4   3,2 

Tabaco    

Não usa 18 14,4 

Não mudou 27 21,6 

Aumentou 72 57,6 

Diminuiu 6 4,8 

Parou 2 1,6 

Maconha    

Não usa 12 9,6 

Não mudou 44 35,2 

Aumentou 19 15,2 

Diminuiu 41 32,8 

Parou 9 7,2 

Cocaína    

Não usa 32 25,6 

Não mudou 41 32,8 

Aumentou 6 4,8 

Diminuiu 26 20,8 

Parou 20 16,0 

Uso de drogas injetáveis    

Não usa 111 88,8 

Não mudou 8 6,40 

Aumentou 0 0 

Diminuiu 2 1,6 

Parou 4 3,2 
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O uso de crack na prisão foi relatado por 11,7% (15) dos 

reeducandos, sendo referido por 2,3% (3) o uso diário; até duas vezes por 

semana por 0,8% (1); até seis vezes por semana por 1,6% (2); aos finais de 

semana por 3,1% (4); até três vezes por mês por 3,9% (5). Na prisão, a 

frequência do uso do crack de mais de seis vezes ao dia foi referido por 

5,5% (7) reeducandos.   

Na vida, o uso simultâneo de crack com outras drogas foi referido por 

41,2% (54) dos reeducandos, tendo sido relatado por 71,2% (37) o uso com 

o álcool, por 73,9% (38) com o tabaco, por 79,2% (42) com a maconha e, 

por 28,0% (14) reeducandos com a cocaína. (Tabela 24).  
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Tabela 24 - Características relacionadas ao padrão de consumo de crack na prisão 

e na vida associado com outras drogas referidas pelos reeducandos da 

Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Uso mensal na prisão (n = 128)   

Não usou a droga 113 88,3 

Usou até 3x por mês 5 3,9 

Usou de 1 a 2x semana 1 0,8 

Usou nos fins de semana 4 3,1 

Usou de 3 a 6 x /semana 2 1,6 

Usou diariamente 3 2,3 

Uso diário na prisão (n= 128)   

Não usou a droga 113 88,3 

1 vez/dia 5   3,9 

2 – 5 vezes/dia 3   2,3 

Mais 6 vezes/dia 7  5,5 

Consumo de crack na vida com outras drogas (n=131)   

Sim 54 41,2 

Não 77 58,8 

Consumo com álcool (n=52)   

Não usa 15 28,8 

Antes 8 15,4 

Durante 16 30,8 

Depois 13 25,0 

Via de uso do álcool   

Oral 37 100,0 

Injetada 0 0,0 

Fumada 0 0,0 

Inalada 0 0,0 

Consumo com tabaco (n=52)   

Não usa 14 26,92 

Antes   6 11,54 

Durante 26 50,00 

Depois   6 11,54 

continua 
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Tabela 24 - Características relacionadas ao padrão de consumo de crack na prisão 

e na vida associado às outras drogas referidas pelos reeducandos da 

Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007 – conclusão. 

Variável nº (%) 

Via de uso do tabaco    

Fumada 38 100,0 

Consumo com maconha (n=53)   

Não usa 11 20,8 

Antes 4   7,6 

Durante 19 35,8 

Depois 19 35,8 

Via de uso da maconha    

Oral 3 7,1 

Injetada 0 0,0 

Fumada 39 92,9 

Inalada 0 0,0 

Consumo com cocaína (n =50)   

Não usa 36 72,0 

Antes 6 12,0 

Durante 3 6,0 

Depois 5 10,0 

Via de uso da cocaína (n=9)   

Oral 0 0,0 

Injetada 0 0,0 

Fumada 1 11,1 

Inalada 8 88,9 

n= número de respondentes   
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4.1.11 Atividades de orientação e testagem para o HIV 

Participação em atividades de orientação para as DST/HIV na prisão 

foi relatada por 17,5% (95) reeducandos. Ter realizado o teste para o HIV foi 

referido por 61,7% (336). O resultado do teste para 3,6% (12) foi positivo, 

sendo que, 16,6% (2) acreditavam não estarem contaminados, 66,7% (8) 

referiram a via sexual como a forma de contaminação e 16,6% (2) a 

contaminação foi pelo uso de droga injetável. Resultado negativo foi relatado 

por 78,5% (263) e 17,9% (60) não sabiam o resultado. A realização do 

tratamento antirretroviral foi referida por 63,6% (7) reeducandos (Tabela 25).  

Tabela 25 - Informações sobre participação em intervenções de orientação e 

testagem do HIV nos últimos 12 meses relatadas pelos reeducandos 

(n=546) da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variável nº (%) 

Participação em atividades de prevenção (n=544)   

Sim  95 17,5 

Não 449 82,5 

Conhece reeducandos com HIVAIDS (n = 544)   

Sim  403 74,1 

Não 141 25,9 

Já fez o teste de HIV (n = 545)   

Sim 336 61,7 

Não 205 37,6 

Não sei      4 0,7 

Resultado do teste de HIV  (n = 336)   

Positivo 12 3,6 

Negativo 263 78,3 

Não sabe 61 18,1 

Via de contaminação   

Sexual 8 66,7 

Uso de drogas injetáveis 2 16,6 

Não acredita  2 16,6 

Faz tratamento antirretroviral ( n = 11)   

Sim 7 63,6 

Não 4 36,4 
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4.2 Infecções pelo HIV, HBV, HCV e Treponema pallidum 

As prevalências das infecções estudadas foram: 1,8% [IC95% = 0,1- 

3,3] para o HIV; 21,0% [IC95% = 17,8-25,1] para o HBV; 5,3% [IC95% = 3,5-7,6] 

para o HCV; 5,3% [IC95% =3,5-7,6] para a infecção pelo Treponema pallidum. 

Para fins de análise, em relação ao diagnóstico do HBV, foram considerados 

todos os casos reagentes para a infecção, independente da avaliação do 

estágio da infecção. Dentre os 399 resultados considerados não reagentes, 

foram identificados 58 (11,3%) resultados reagentes para o anti-Hbs, 

marcador da proteção pós-vacina (Tabela 26 e Figura 1). 

Tabela 26 - Diagnóstico das sorologias para as infecções pelo HIV, HBV, HCV e 

Treponema pallidum nos reeducandos (n=514) da Penitenciária de São 

Vicente I –S, 2007. 

 

Infecção 

Diagnóstico sorológico 

Reagente 

 

 

IC 

 

 

  

Não 
Reagente 

 

 

 

Indeterminado 

 

Total 

 

 n %  N % n % n % 

HIV 9 1,8 0,1 - 3,3 504 98,0 1 0,2 514 100,0 

          

HBV 108 21,0 17,8 - 25,1 399* 77,6 7 1,4 514 100,0 

          

HCV 27 5,3 3,5 – 7,6 487 94,7 - - 514 100,0 

          

T.p** 27 5,3 3,5 - 7,6 487 94,7 - - 514 100,0 

*inclui: 58 (11,3%) resultados reagentes para anti-Hbs (proteção pós-vacinal). ** Treponema pallidum 
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Figura 1 – Frequência das infecções, por sorologia pesquisada, nos reeducandos 

(n=514) da Penitenciária de São Vicente  I–SP, 2007. 

 

A análise dos resultados reagentes das sorologias estudadas 

identificaram que 81,3%(113) tiveram resultados reagentes para uma 

infecção, 14,4% (20) para duas e 4,3% (06) para três infecções. A 

coinfecção foi observada em 88,8% (8) dos casos reagentes para a infecção 

pelo HIV; 24,0% (26) para o HBV; 48,1% (13) para o HCV e 40,7%(11) para 

o Treponema pallidum (Tabela 27  e Figura 2). 

Tabela 27 - Frequência da ocorrência de coinfecções em relação aos resultados 

reagentes das sorologias pesquisadas nos reeducandos (n=139) da 

Penitenciária de São Vicente I – SP, 2007. 

Nº 

de infecções 

Resultados 

totais 

Infecções 

HIV HBV HCV T.p* 

n % n % n % n % n            % 

Uma  113 81,3 1 11,2 82 76,0 14 51,9 16 59,3 

Duas  20 14,4 4 44,4 20 18,5 9 33,3 7 25,9 

Três  6 4,3 4 44,4 6 5,5 4 14,8 4 14,8 

Total  139 100 9 100 108 100 27 100 27 100 

*T.p =Treponema pallidum 

 

  

1,8% 

 21,0 % 

5,3% 5,3% 

HIV HBV HCV Treponema pallidum 
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Figura 2 - Distribuição da ocorrência de infecções e coinfecções pesquisadas por 

sorologia entre os reeducandos (n=514) da Penitenciária I de São 

Vicente- SP, 2007. 

 

 

 

*T.p=Treponema pallidum 

A análise das coinfecções pela população total do estudo apontou 

prevalências de 0,8% [IC95%= 0,2-2,0] para HIV/HBV; 1,4% [IC95%=0,5-2,8] 

para HBV/Tp; 1,8% [IC95%= 0,8-3,3] para HBV/HCV. A prevalência da tripla 

infecção foi de 0,4% [IC95%= 0,5-1,4] igualmente para HBV-HCV-Treponema 

pallidum, HBV-HCV-HIV e HBV-HIV-Treponema pallidum (Tabela 28). 
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Tabela 28 - Frequência da ocorrência de coinfecções em relação aos resultados 

das sorologias pesquisadas nos reeducandos (n=514) da Penitenciária 

I de São Vicente –SP, 2007. 

Coinfecções n= % IC 

HIV/HBV 04 0,8 0,2 2,0 

HBV/ Tp* 07 1,4 0,5 2,8 

HBV/HCV 09 1,8 0,8 3,3 

HIV/HCV - - - - 

HBV/HCV/Tp* 02 0,4 0,5 1,4 

HBV/HCV/HIV 02 0,4 0,5 1,4 

HBV/HIV/Tp* 02 0,4 0,5 1,4 

* Tp=Treponema pallidum; n=número de coinfectados 

4.2.1 Distribuição das infecções pelo tempo de confinamento. 

Os casos reagentes com tempo total de prisão na vida menor de um 

mês foram considerados como casos que chegaram reagentes ao 

confinamento, portanto, foram identificados e retirados desta analise dois 

casos reagentes para o HBV e um caso para o HCV. Podemos observar, em 

relação à diferença da mediana do tempo de prisão, associação 

estatisticamente significativa (p0,01) para as infecções pelo HIV, HBV e 

HCV (Tabela 29). 
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Tabela 29 - Diferença da mediana do tempo de prisão (Mdt) relacionado com as 

infecções pelo HIV, HBV, HCV e Treponema pallidum nos reeducandos 

(n=514) da Penitenciária de São Vicente I–SP, 2007. 

Variável n Mdt |z| p* 

HBV   

3,95     <0.01 + 106 6,0 

- 399 4,0 

HCV   

3,07     <0.01 + 26 7,2 

- 487 4,0 

T.p*   

0.24       0.80 + 27 4,0 

- 487 4,0 

T.p**   
0,007     0,99 

+ 12 4,0 

- 502 4,0 

HIV   

2.45     <0.01 + 9 8,0 

- 504 4,0 

p*- Teste Wilcoxon  rank.sum;*Treponema.pallidum –   Todos os resultados 
reagentes;**Treponema pallidum=casos com infecção aguda 

A análise da diferença da mediana do tempo de prisão controlada 

pela idade mostrou associação significativa com a infecção pelo HBV tanto 

em relação aos reeducandos com idade > 30 anos (p=≤ 0,01) quanto entre 

os com idade ≤ 30 anos (p=0,04). Para as infecções pelo HIV e HCV, a 

mediana do tempo controlada pela idade, tanto entre os mais velhos, quanto 

entre os mais novos, perdeu a significância estatística (p=0,2) (Tabela 30). 
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Tabela 30 - Diferença da mediana do tempo de prisão relacionada às infecções 

pelo HIV, HBV, HCV e Treponema pallidum controladas pela idade 

(≤30 e >30 anos), nos reeducandos (n=514) da Penitenciária de São 

Vicente I – SP, 2007. 

Variável Idade 30 Idade >30 

 n Mdt |z| P* n Mdt |z| P* 

HBV   

2,0   0,04 

  

2,3    0,02 + 47 5 59 7,7 

- 262 3,4 137 5,5 

HCV   

1,2    0,2 

  

1,3    0,2 + 5 6 21 9,6 

- 311 3,4 176 5,9 

HIV   

1,3   0,2 

  

1,3    0,2 + 1 7 8 10 

- 315 3,4 189 6 

*p= Teste Wilcoxon rank.sum 

A análise das infecções em relação ao tempo de confinamento, 

mostrou que já entraram infectados no presídio 20% dos reeducandos 

infectados pelo HBV e 10% dos infectados pelo HCV. Em relação à infecção 

pelo HBV, por volta de quatro anos de confinamento número de infectados 

aumentou entre os reeducandos mais velhos e com cinco anos de 

confinamento aumentou entre os mais jovens. Já, com relação à infecção 

pelo HCV, observou-se um declínio acentuado de infectados nos primeiros 

cinco anos de confinamento, apresentando em seguida de um aumento 

progressivo de infectados, principalmente entre os mais velhos (Gráfico 13 e 

14). 
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Gráfico 13 - Proporção dos casos de infecção pelo HBV em relação ao tempo de 

prisão em anos de acordo com o grupo etário nos reeducandos (n=514) 

da Penitenciária de São Vicente I- SP, 2007.  

 

Gráfico 14 - Proporção dos casos de infecção pelo HCV em relação ao tempo de 

prisão em anos de acordo com o grupo etário nos reeducandos (n=514) 

da Penitenciária de São Vicente I-SP, 2007 
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4.2.2 Risco para a infecção pelo HIV 

A baixa freqüência de infectados pelo HIV (9) em relação ao número 

de indivíduos estudados (514) compromete a precisão das estimativas, isto 

é, gera grande intervalo de confiança, sendo assim, optou-se em não 

realizar análise multivariada para o HIV. Como os valores esperados foram 

inferiores a cinco, o teste Exato de Fisher foi o teste estatístico utilizado para 

medir a força de associação entre as variáveis independentes.  

As variáveis que se apresentaram associadas com a infecção pelo 

HIV (p<0,05) foram: idade maior de 30 anos, consumo de cocaína na vida, 

uso de crack na vida e ter feito uso de drogas injetáveis (Tabela 31).  

Tabela 31 - Analise bivariada do risco associado à infecção pelo HIV, com intervalo 

de 95% de confiança, entre os reeducandos (n=514) da Penitenciária I - 

São Vicente - SP, 2007. 

Variáveis n n1 (%+) 
2 

p* OR IC 95% 

Uso de droga injetável         

Sim 29 4 13,8 - 0,01 15,4 3,7 62,9 

Não 484 5 1,0   1,0   

Idade           

>30 anos 197 8 4,0 -  0.03 13,3 1,6 109,9 

≤30 anos 316 1 0,3   1,0   

Uso de cocaína na vida         

Sim 204 7 3,4 - 0,02 5,4 1,1 26,4 

Não  304 2 0,7   1,0   

Uso de crack na vida          

Sim 70 4 5,7 - 0,02 5,2 1,4 20,1 

Não  435 5 1,2   1,0   

*teste Exato de Fisher; n=número de indivíduos; n1= número de infectados pelo HIV; %= percentual de 
infectados; 2= qui quadrado; OR=Odds ratio; IC 95%= Intervalo de 95% de confiança . 



 

 

92 

 

4.2.3 Risco para infecção pelo vírus a hepatite B 

Foram observadas associações, com significância estatística (α=5%)  

com a infecção pelo vírus da hepatite B entre as seguintes variáveis: idade > 

30 anos, mais de 05 anos de prisão, ter profissão, até 04 anos de estudo, ter 

aplicado tatuagem com pessoa não profissional, uso de drogas injetáveis e 

ter referido DST anterior. Aplicação de tatuagem com profissional foi fator de 

proteção para a infecção pelo HBV (OR= 0,50). Outras variáveis de risco 

foram pesquisadas e não apresentaram associação estatisticamente 

significativa com a infecção pelo HBV (Tabela 32).  
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Tabela 32 - Analise bivariada do risco associado com a infecção pelo HBV com 

intervalo de 95% de confiança nos reeducandos (n=514) da 

Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variáveis N n1 (%+) 
2 

p OR IC ₉₅% 

Uso de drogas injetáveis         

Sim 29 15 51,7 16,98 <0,01 4,4 2,0 9,6 

Não 478 93 19,5   1,0   

Ter referido DST         

Sim 49 21 42,9 15,03 <0,01 3,2 1,7 6,0 

Não 458 87 19,0   1,0   

Idade           

>30 anos 197 60 30,5 16,10 <0,01 2,4 1,5 3,7 

≤30 anos 310 48 15,5   1,0   

Tempo preso na vida         

>5 anos 168 65* 38,7 12,42 <0,01 2,2 1,4 3,4 

≤5 anos 231 41* 17,7   1,0   

Ter profissão         

Sim 316 77 24,4 4,7 0,03 1,7 1,0 2,6 

Não 191 31 16,2   1,0   

Anos de estudo         

Até 04 anos 126 36 28,57 4,7 0,03 1,7 1,0 2,7 

>04 anos 80 72 18,95   1,0   

Fez tatuagem com profissional         

Sim 129 18 13,95 4,22 0,04 0,50 0,26 1,0 

Não 120 29 24,17   1,0   

n=número de indivíduos; n1= número de infectados pelo HBV; %= porcentagem de infectados; 
2
= qui 

quadrado; OR=Odds ratio; IC 95% = Intervalo de  95% de confiança para OR 

*2 indivíduos excluídos pois entraram infectados na prisão 

Para a análise multivariada foi utilizada a regressão logística onde foi 

considerada a infecção pelo HBV como variável dependente e, como 

independentes, as variáveis que se apresentaram significativamente 

associadas com a infecção na analise bivariada em nível 5%. Observou-se 

que as variáveis uso de drogas injetáveis, idade maior de 30 anos, mais de 

cinco anos de confinamento e ter referido DST mantiveram-se associadas ao 

HBV (Tabela 33).  
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Tabela 33 - Análise logística entre variáveis de risco escolhidas para infecção pelo 

vírus da hepatite B nos reeducandos (n= 507) da Penitenciária I - São 

Vicente - SP, 2007.  

Variáveis n1 OR cru OR ajust DP |z| p IC 95% 

Uso de droga injetável 15 4,4 3,4 1,4 3,0 <0,01 1,5 7,4 

Ter referido DST 21 3,2 2,3 0,8 2,5 <0,01 1,2 4,4 

 Idade > 30 anos 60 2,4 1,9 0,4 2,7 <0,01 1,2 3,0 

Tempo preso na vida >5 anos 65 2,2 1,7 0,4 2,3 0,02 1,0 2,7 

n1= número de infectados pelo HBV;OR cru= Odds Ratio cru, OR=Odds ratio ajustado; DP= Desvio 
padrão; IC ₉₅% = Intervalo de  95% de confiança.   

4.2.4 Risco para infecção pelo vírus da hepatite C 

Foram observadas associações com significância estatística de 5%, 

com a infecção pelo vírus da hepatite C entre as seguintes variáveis: uso de 

droga injetável, idade maior de trinta anos, ter tido relações homossexuais, 

ter sofrido estupro, ter recebido transfusão de sangue, mais de 5 anos de 

confinamento na vida, prostituição,ter referido DST, uso de maconha na 

prisão e estudo até 04 anos (Tabela 34).  
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Tabela 34 - Analise bivariada de risco associado com a infecção pelo vírus da 

hepatite C com intervalo de 95% de confiança entre os reeducandos 

(n=514) da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variáveis n n1 (%+) 
2 

p OR IC 95% 

Uso de droga injetável         

Sim 29 10 34,5 52,8 <0,01 14,5 5,6 37,7 

Não 485 17 3,5   1,0   
         
Idade         

>30 anos 198 22 11,1 22,2 <0,01 7,8 2,82 21,4 

≤30 anos 316 5 1,6   1,0   
         
Teve relação homossexual          

Sim 8 2 25,0 6,6 <0,01 6,6 1,3 35,0 

Não 501 24 4,8   1,0   

         
Sofreu estupro          

Sim 10 2 20,0 4,6 0,03 4,9 0,98 24,7 

Não 497 24 4,8   1,0   

         
Transfusão de sangue         

Sim 57 9 15,8 14,3 <0,01 4,6 1,9 10,9 

Não 457 18 3,9   1,0   

         
Tempo preso na vida*          

>5 anos 214 20 9,3 10,8 <0,01 4,2 1,7 10,9 

≤5 anos 273 6 2,2   1,0   

         
Troca dinheiro por sexo          

Sim 32 5 15,6 7,7 <0,01 4,0 1,4 11,5 

Não 474 21 4,4   1,0   

         
Ter referido DST         

Sim 50 6 12,00 5,0 0,02 2,9 1,09 7,54 

Não 464 21 4,53   1,0   

         
Uso de maconha na prisão         

Usa 182 14 7,7 4,4 0,03 2,3 1,03 5,3 

Não usa 319 11 3,5   1,0   

         
Anos de estudo         

Até 04 anos 126 36 28,6 5,2 0,02 1,7 1,07 2,7 

>04 anos 380 72 18,95   1,0   

n=número de indivíduos; n1= número de infectados pelo HCV; %= percentual de infectados; 2= 
qui quadrado; OR=Odds ratio; IC 95% = Intervalo de 95% de confiança para OR; * um indivíduo 
excluído, pois entrou infectado na prisão. 
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Para a análise multivariada foi utilizada a regressão logística onde 

foram avaliadas todas as variáveis que se apresentaram significativamente 

associadas com a infecção pelo vírus da hepatite C em nível de 5%. O 

modelo final que melhor se ajustou é apresentado na Tabela 35. 

Tabela 35 - Análise logística entre variáveis de risco escolhidas para infecção pelo 

vírus da hepatite C nos reeducandos (n=489) da Penitenciária I - São 

Vicente - SP, 2007.  

Variáveis n1 OR cru 
OR 

ajust 
DP |z| p IC 95% 

Uso droga injetável 29 14,5 9,6 4,96 4,4 <0,01 3,5 26,4 

          Idade > 30 anos 22 7,8 8,4 4,9 3,7 <0,01 2,7 26,4 

         Uso maconha na prisão 14 2,3 2,9 1,4 2,3 0,02 1,2 7,3 

n1= número de infectados pelo HCV; OR cru= Odds Ratio cru, OR ajust =Odds ratio ajustado; DP= 
desvio padrão;  IC 95% = Intervalo de  95% de confiança. 

4.2.5 Risco para infecção pelo Treponema pallidum 

Foram observadas associações, com significância estatística de 5%, 

com a infecção pelo Treponema pallidum entre as seguintes variáveis: ter 

tido relação homossexual, ter referido sífilis e uso de cocaína (Tabela 36). 
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Tabela 36 - Analise bivariada do risco associado com a infecção pelo Treponema 

pallidum, com intervalo de 95% de confiança entre os reeducandos da 

Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variáveis n n1 (%) 
2 

p* OR IC 95% 

Relação homossexual         

Sim 8 3 37,5 - 0,01 11,9 2,6 54,3 

 Não 501 24 4,8   1,0   

         
Referiu sífilis**         

Sim 12 4 33,3 - 0,01 10,9 3,0 40,0 

Não 501 22 4,4   1,0   

         
Uso cocaína         

Usa 205 6 2.9 3,9 0,04 0,4 0,2 1,0 

Não usa 304 21 6,9   1,0   

*teste Exato de Fisher; n=número de indivíduos; n1= número de infectados pelo T. Pallidum; %= percentual  

de infectados; 
2
= qui quadrado; OR=Odds ratio; IC ₉₅% = Intervalo de  95% de confiança; **01 não respondeu 

Em relação à infecção pelo Treponema pallidum, para fins da análise 

bivariada, foram diferenciados dos casos reagentes aqueles com estágio de 

infecção aguda. Nessa análise, foram observadas associações com 

significância estatística de 5%, com a infecção aguda pelo Treponema 

pallidum entre as seguintes variáveis: ter tido relação homossexual, ter 

referido sífilis e idade maior de 30 anos (Tabela 37). 
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Tabela 37 - Análise bivariada do risco associado com a infecção aguda pelo 

Treponema pallidum com intervalo de 95% de confiança entre os 

reeducandos  da Penitenciária I - São Vicente - SP, 2007. 

Variáveis n n1 (%) 
2 

p OR IC 95% 

Relação homossexual         

Sim 8 2 25,0 18,10 <0,01 16,4 2,8 94,3 

 Não 501 10 2,0      

Referiu sífilis         

Sim 12 2 16,7 11,04 <0,01 9,8 1,9 51,7 

Não 501 10 2,0      

Idade         

>30 anos 198 8 4,0 4,10 0,04 3,3 1,0 11,1 

≤30 anos 316 4 1,3      

n=número de indivíduos; n1= número de infectados pelo T. Pallidum; %= percentual de infectados; 
2
= qui 

quadrado; OR=Odds ratio; IC ₉₅% = Intervalo de 95% de confiança para OR. 
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4.2.6 Analise da mediana das idades em relação às infecções pelo HIV, 

HBV, HCV e Treponema pallidum. 

A análise estatística buscou identificar a diferença das medianas das 

idades dos reeducandos com sorologia positiva e negativa para as 

infecções. Podemos observar que houve associação com significância 

estatística de 5% com as infecções pelo HIV, HBV, HCV e com a infecção 

aguda pelo Treponema pallidum (Tabela 38). 

Tabela 38 – Análise da diferença da mediana (Md) das infecções pelo HIV, HBV, 

HCV e Treponema pallidun entre a variável relacionada à idade dos 

reeducandos (n=514) da Penitenciária de São Vicente I –SP, 2007.  

Variáveis n Md |z| P* 

HIV     

+ 9 38,8 2,8 <0,01 

- 505 27,6   

     
HBV**     

+ 108 31,1 5,0 <0,01 

- 406 27,1   

     
HCV     

+ 27 35,3 4,4 <0,01 

- 487 27,5   

     
T. pallidum***     

+ 27 31,0 1,7 0, 08 

- 487 27,6   

     

T. pallidum****     

+ 12 34,3 2,6 <0,01 

- 502 27,6   

 p*=Teste Wilcoxon  rank.sum ** o número de casos negativos 

inclui 7 indeterminados e  58 resultados com proteção vacinal 

à hepatite B; *** Treponema pallidum; **** Treponema 

pallidum/ infecção aguda;. 
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5 DISCUSSÃO 

Nesta população de reeducandos estudada foi observada idade 

média de 29,8 anos, mais da metade referindo ser de cor parda (51,5%) e 

três terços dos reeducandos com até oito anos de estudo (73,0%). Situação 

de desemprego antes do confinamento atingia pouco menos da  metade 

(48,0%), desemprego este relacionado tanto ao uso de drogas (16,8%) 

quanto ao comércio de drogas (2,7%). Essas características sócio 

demográficas se assemelham aos estudos de autores nacionais [Ferreira 

MMC, 1997 e Lopes F, 1999]. As características  relacionadas à situação 

prisional apontaram que mais da metade eram reeducandos primários 

(51,1%). Estavam presos naquele presídio em média há 448 dias. O tempo 

médio de prisão a ser cumprido era de 10,5 anos. O perfil da população 

estudada assemelha-se aos dados obtidos no censo penitenciário (InfoPen, 

2007) relacionados às penitenciárias masculinas do sistema fechado no 

Estado de São Paulo, os quais apontam que 34,7% tinham entre 18 e 24 

anos, 27,2% entre  25 e 29 anos e, 31,6% entre 30 e 45 anos, referiram ser 

de cor branca 39,8%, parda 41,0% e preta 17,2%. O tempo de pena a ser 

cumprido para 23,8% era de 8 até 15 anos. Para 58,7% a condição prisional 

era a primaria e, em relação à escolaridade, 39,6% tinham o ensino 

fundamental completo, percentual este que mostra uma proporção maior do 

grau de escolaridade na unidade prisional estudada, em relação ao perfil 

estadual.  

A população confinada tem sido foco de estudos ao longo destes 30 

anos de epidemia de aids, documentando as prevalências da infecção pelo 

HIV, assim como das hepatites virais e sífilis.  

Neste estudo, a prevalência da infecção pelo HIV encontrada foi de 

1,8% (IC95%=0,1-3,3). Prevalências variadas para o HIV são encontradas em 

diversos estudos tais como: 13,7% [Massad E, 1999]; 3,2% [Catalan-Soares 

BC, 2000]; 16,0% [Burattini MN, 2000]; 13,7% [Guimarães T, 2001]. Assim 

como em estudos desenvolvidos em outros países como a Espanha, com 
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prevalência de 19,1% (Saíz de La Hoya P et al, 2001); 7,5% na Itália 

(Babudiere S, 2005];  6,0%  em Portugal (Passadouro R, 2004] e 12,2% na 

Rússia [Drobneiwski FA,2005].   

O que chama a atenção neste estudo é que a prevalência da infecção 

pelo HIV mostrou tendência de redução. Apesar disso ainda é alta e  três 

vezes maior que a estimativa para a população brasileira, que é de 0,6% 

[Brasil,2010] Outros estudos publicados em diversos países, de certa forma, 

corroboram com esta tendência, apesar da variação entre as prevalências e 

de ainda serem altas, tais como no Brasil com prevalência de 5,7% [Coelho 

HC, 2007]; Canadá com prevalência de 2,3% [Poulin C, 2007] e 2,1% 

[Calzavara L, 2007]; 5,9% em Ghana [Adjei AA, 2008]; 1,5% nos Estados 

Unidos [CDC, 2010]; 0,15% na Croácia [Burek V, 2010] e 6,6% em Portugal 

[Marques MN, 2011]. 

Neste estudo os fatores de risco associados à infecção pelo HIV 

identificados na análise bivariada foram: ter sido usuário de drogas injetáveis 

(OR=15,38,IC95%= 3,7-62,9 ); idade > 30 anos (OR=13,3, IC95%=1,6-109,9); 

uso de cocaína na vida (OR= 5,36, IC 95% = 1,1- 26,6); uso de crack na vida 

(OR= 5,21, IC95% = 1,6- 20,1).    

O pequeno número de infectados pelo HIV (9) neste grupo de 514 

reeducandos explica a imprecisão das estimativas, isto é, intervalos de 

confiança alargados. Alem disso, os dados não suportam uma analise 

multivariada, visto a imprecisão das estimativas ser crescente à medida que 

as variáveis para os ajustes são adicionadas ao modelo, corrompendo seus 

resultados [Motulsky H, 1995 ]. 

Dos quatro fatores de risco associados à infecção pelo HIV 

identificados na análise bivariada observamos que três estavam 

relacionados ao consumo de drogas, um pela via injetável e dois pelas vias 

não injetáveis, mostrando que a ocorrência da infecção pelo HIV nesta 

população estava diretamente relacionada ao uso de drogas e, 

possivelmente, por dupla via de contaminação- parenteral e sexual.  
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O consumo de drogas pela via injetável tem sido documentado como 

um importante fator de risco associado à infecção pelo HIV tanto pelo 

compartilhamento de equipamentos de injeção contaminados como pela via 

sexual (Friedman et al., 1994; Anderson et al., 1999 ). Estima-se que cerca 

de 5 a 10% de toda infecção pelo HIV no mundo seja atribuída ao uso de 

droga injetável, principalmente pelo uso de equipamento de injeção 

contaminado [WHO/ UNAIDS/ UNODC, 2004]. 

Estudos realizados na década de 1990 já apontavam altas 

prevalências do HIV entre pessoas que consumiam drogas injetáveis com 

prevalências variando entre 16,0% e 74,0% entre UDI recrutados em centros 

de tratamento e de 66,0% entre os recrutados nas ―ruas‖ em Santos – SP 

[Bastos IF, 1997]. 

Dados mais recentes nos país, apontam que no ano de 2010, dos 

casos de aids notificados no Sistema nacional de notificação- Sinan no sexo 

masculino com 13 anos ou mais,  5,0% estavam relacionados ao consumo 

de drogas injetáveis [Brasil,2011]. Na Região Sudeste, desde o início das 

notificações dos casos de aids na mesma população e faixa etária, pode-se 

ver  uma importante redução da prevalência do HIV entre  as pessoas que 

usam drogas injetáveis,  passando de 28,0%  entre 1980 a 1997, para 

aproximadamente 6,0% após o ano de 2008 [Brasil,2011]. Esta tendência de 

redução também é observada em estudos nacionais de prevalências do HIV 

realizados com usuários de drogas, identificando valores próximos aos 

observados pelos dados de notificações, com prevalência em torno de 6,0% 

entre pessoas que injetam drogas, 10,0% entre moradores de rua usuários 

de drogas injetáveis e 6,6% entre usuários de crack e drogas injetáveis em 

clinicas de tratamentos [Bastos FI, 2009; Brito VOC et al., 2007; Carvalho 

HB, 2009].  

Apesar da redução nas prevalências da infecção pelo HIV pelo uso de 

drogas injetáveis, a qual vem sendo observada ao longo dos anos [Cook C, 

2010; Mathers B et al.,2008], essa via ainda se apresenta importante, tendo 

sido estimado em 2010 que 47% das pessoas que consumiam drogas 
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injetáveis estavam infectadas pelo HIV nos países em desenvolvimento 

[Wolfe D,2010].  Globalmente, o uso de drogas injetáveis é documentado em 

158 países, com estimativas indicando cerca de 16 milhões de pessoas 

consumindo drogas injetáveis. No Brasil, segundo o Levantamento Mundial 

sobre Redução de Danos estimou-se, em 2008, 550 mil pessoas 

consumindo drogas injetáveis [IHRA, 2012], o que nos dá uma visão da 

magnitude  deste problema e de sua possível  implicação com a manutenção 

de altas prevalências do HIV.  

Os fatores de risco uso de cocaína e crack, aqui associados à 

infecção pelo HIV, também registrados em estudos anteriores [Malbergier A 

,1998; Nappo AS, 2004], são comumente considerados como decorrentes de 

praticas sexuais desprotegidas, múltiplas parcerias sexuais, troca de sexo 

por drogas ou dinheiro e violência sexual [Campsmith ML, 2000; Azevedo 

RCS, 2000; Brasiliano S, 2002; Pechansky FI, 2002; Nappo AS, 2004;  

Buchanan D, 2006].  

Apesar das altas prevalências do HIV entre pessoas que consomem 

drogas injetáveis como já apresentado, pessoas que consomem drogas de 

forma não injetável também estão sob os riscos de infecção pelo HIV, como 

observado em estudo realizado em Porto Alegre por Pechanski et al (2004) 

que encontraram prevalência de 22,6% entre usuários de drogas, sendo que 

70% desses nunca utilizaram drogas injetáveis. 

A ocorrência de infecção pelo HIV encontrada em nosso estudo de 

3,4% (7) entre os usuários de cocaína versus 0,7% (2) entre os não 

usuários, assim como, 5,7%(4) entre os que referiram uso de crack versus 

1,2% (5) naqueles que não referiram o uso, reforçam a relevância do uso 

dessas drogas nas prevalências da infecção pelo HIV.  

A comparação das prevalências entre o consumo de drogas injetáveis 

com outras vias de uso tem sido realizada em diversos estudos, como 

observado em estudo junto a população confinada realizado por Paulin C et 

al (2007), no qual observaram prevalência da infecção pelo HIV de 7.2% 

entre os usuários de drogas injetáveis e de 0,5% entre os de uso não 
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injetável. Em nosso estudo, observamos maior ocorrência de infecção pelo 

HIV entre os reeducandos que referiram uso de drogas injetáveis-13,4% (4) 

do que entre os não usuários de drogas injetáveis- 1,0%(5), mostrando que 

esta via, mesmo que prévia ao confinamento, permanece associada à 

infecção pelo HIV, assim como já demostrado em estudos anteriores 

[Catalan-Soares  BC et al., 2000; Sáiz de la Hoy et al.,2005;Coelho HC et al., 

2007].  

Em nosso estudo, 5,9% (32) dos reeducandos referiram o uso de 

drogas injetáveis na vida, porém todos afirmaram não terem usado drogas 

injetáveis nos últimos seis meses. Esta afirmação sugere uma possível 

redução do uso de drogas injetáveis na prisão, redução esta também 

observada em estudos anteriores [Burattini MN, 2005; Drobniewski FA, 

2005; Danis K, 2007; Strazza L, 2007 e Coelho HC, 2007]. As razões para 

este decréscimo no uso de cocaína pela via injetável foram observados em 

estudos fora do ambiente prisional, como o realizado na região da Baixada 

Santista, no qual observaram que esta redução estava relacionada ao 

aumento do uso do Crack [Mesquita et al., 2001] assim como em estudo 

junto à usuários de drogas injetáveis em clinica de tratamento que 

observaram em apenas dois (1,0%) dos entrevistados a justificativa para a 

troca do uso de drogas injetáveis pelo crack devido ao baixo custo da droga, 

para os demais as razões variaram entre a influência de amigos e a 

curiosidade [Carvalho HC, Seibel SD,2009].  

Apesar de não termos avaliado os motivos para a interrupção do uso 

pela via injetável, pudemos observar alterações quando este uso esteve 

associado ao consumo de crack, ocorrendo redução para 1,6% (2) e 

interrupção do uso para 3,2% (4) dos entrevistados. Vale aqui a sugestão 

para futuros estudos em presídios, a analise aprofundada dessa questão, 

visto a existência de poucas referências sobre este fato, especificamente no 

período de confinamento, que supomos possam ser diferentes de outros 

contextos de uso de drogas injetáveis. 
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Os perfis de consumo de drogas ao longo do tempo podem ser 

alternados ou de uso simultâneo de diversas drogas, considerado comum e, 

na maioria das vezes, dependendo da disponibilidade das substancias no 

mercado [Caiaffa WT, 1998].  Estudo realizado na Irlanda do Norte mostrou 

que 20% da população confinada estudada iniciou o uso de drogas injetáveis 

na prisão, sendo que 12% destes compartilharam os equipamentos de 

injeção [Danis K, 2007].  

Baseados nestes conhecimentos, o uso de droga injetável, tanto na 

vida como no período de confinamento, pode ser iniciado interrompido ou 

reiniciado de acordo com a dinâmica de vida, do consumo ou de oferta da 

droga. Por este ponto de vista, em uma leitura inversa, isto é, observando a 

infecção pelo HIV obtida em indivíduos fora do ambiente prisional, se 

observa associação tanto com o uso de drogas injetáveis como a um 

passado de confinamento.  Esta relação foi observada em estudo nacional 

multicêntrico com usuários de drogas injetáveis, no qual a prevalência para o 

HIV foi de 36,0%, sendo que 80,2% dos entrevistados referiram terem sido 

detidos alguma vez na vida, inclusive quando adolescentes [Cintra AMO, 

2006]. Assim como em estudo junto aos moradores de rua realizado em São 

Paulo, onde observaram que a prevalência do HIV para moradores de rua 

com e sem episódios de prisão anterior foi de 1,8% e 2,6%, 

respectivamente. Já, entre os 3,0% que afirmaram terem sido usuários de 

drogas injetáveis, a prevalência do HIV foi de 10,0% e do HCV de 50,0%     

[Brito VOC, 2007). Esses dados chamam a atenção para a importância, 

mesmo que em períodos anteriores, tanto da situação de confinamento  

como de uso de drogas injetáveis para a ocorrência de prevalências maiores 

do HIV.  

A idade acima de 30 anos observada como fator de risco associada à 

infecção pelo HIV, é comumente referida em estudos junto à população 

confinada (Zanetta DMT et al., 1999; Coelho HC et al., 2007 ), Estudo 

realizado na Itália mostra  que  a probabilidade de risco de infecção 

permanece insignificante entre os menores de 31 anos e cresce entre 
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maiores de 45 anos, com o agravante que esta probabilidade aumenta em 

7% a cada prévio encarceramento [Babubiere S, 2005]. 

Em relação à idade atuando como componente de risco pode-se 

observar que as infecções pelo HIV, HCV e HBV e Treponema pallidum, 

embora tenham manifestações clinicas e laboratoriais na fase aguda, 

apresentam componentes laboratoriais de infecções crônicas. Muitos dos 

marcadores sorológicos permanecem no sangue do individuo independente 

de seu estado clínico [Brasil, 2005], como referimos mais detalhadamente 

nos métodos. No contexto de risco de aquisição da infecção, nosso objetivo 

principal foi o de detectar a infecção no indivíduo em qualquer fase da vida, 

para então associá-la a seu comportamento passado ou atual. Desta forma, 

a idade pode atuar como componente de confusão na avaliação de risco, 

visto que, quanto mais velho, maiores são as chances do individuo se 

infectar. Estas questões serão exploradas mais detalhadamente à frente. 

A prevalência para a infecção pelo HBV encontrada neste estudo foi 

de 21,0%. Esta prevalência é considerada alta tanto entre a população 

confinada quanto se comparada à população geral.  

Estudo de prevalência das infecções pelo vírus da hepatite A, B e C 

de base populacional nas capitais brasileiras, obteve prevalência global para 

o marcador de exposição ao HBV (anti-HBc) de 7,4% (IC95% = 6,8-8,0%) e, 

na faixa etária de 20 a 69 anos de 11,6% (IC95%= 10,7-12,4%). Pelo 

marcador anti-HBsAg, a prevalência global foi de 0,37%(IC95% = 0,25-0,59), 

sendo de  0,6% (IC95%= 0,41%-0,78%) para os grupos de 20 a 69 anos, 

classificando o conjunto das capitais do Brasil, como região de baixa 

endemicidade isto é, menos de um por cento [Brasil,2010]. 

Considerando esses dados, a prevalência encontrada neste estudo, 

apresenta-se vinte vezes maior do que a prevalência encontrada na 

população geral. 

Estudos anteriores entre a população confinada observaram 

prevalências de infecção pelo HBV, mesmo que variadas, ainda altas, como 

17,5% [Catalan-Soares BC, 2000]; 68,1% [Guimarães T, 2001]; 19,5% 
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[Coelho HC, 2007]. Estudo realizado mais recentemente em Mato Grosso do 

Sul, aponta prevalência global da infecção pelo HBV de 17,9% (IC95%= 14,4- 

22,0) [Stief ACF, 2010]. Esses resultados corroboram com a tendência da 

prevalência do HBV, tanto se manter alta na população confinada, como 

ainda ser maior do que na população geral.  

Além das populações confinadas, grupos populacionais com 

comportamento e práticas de risco acrescido, como homens que fazem sexo 

com homens e pessoas que consomem drogas pela via injetável, 

apresentam prevalências da infecção pelo HBV superiores à população 

geral. Na cidade de São Paulo foi observada em grupo de homossexuais 

masculino prevalência para o HBV de 31,9% [Fiqueiredo GM, 1996]. Na 

mesma cidade, estudo entre usuários de drogas injetáveis observou 

prevalência de 55,0% (IC95%=49,0-63,0) [Marchesine AM, 2007].  

Em nosso estudo, identificamos 11,3% (58) resultados reagentes para 

o anti-Hbs, marcador de proteção vacinal. Esse resultado chama nossa 

atenção para o fato de que, apesar da possibilidade de controle da infecção 

pelo HBV por meio da imunização e sendo a população confinada 

considerada prioritária para esta medida de proteção [MS, 2005], essa 

população continua apresentando baixa cobertura vacinal, mesmo com o 

decorrer dos anos, conforme observamos em estudo realizado por Stief ACF 

et al (2010) no qual identificaram 24,0% (98)  de positividade para o 

marcador de proteção vacinal. 

Na análise bivariada, os fatores de risco para a infecção pelo HBV 

identificados neste estudo foram: ter referido DST (OR= 3,19); uso de droga 

injetável (OR=4,43); idade > de 30 anos (OR=2,39), mais de cinco anos de 

prisão (OR=2,17); ter profissão (OR=1,7); até 04 anos de estudo (OR=1,7). 

Quando ajustadas pela regressão logística, as variáveis uso de droga 

injetável (OR=3,36), ter referido DST (OR= 2,28), idade > de 30 anos 

(OR=1,86) e mais de cinco anos de prisão (OR= 2,17) mantiveram-se 

associadas, mostrando os componentes sexuais, parenterais, e as 
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características pessoais e de confinamento presentes no perfil dos 

infectados.  

Os fatores de risco para a infecção pelo HBV observados aqui se 

assemelham aos encontrados em outros estudos junto às populações 

confinadas, trazendo os componentes parenterais e sexuais, tempo de 

prisão e idade em suas observações [Catalan-Soares, BC, 2000; Guimarães, 

T, 2001; Souza MG, 2004; Adjei AA, 2008]. 

Na analise multivariada a tatuagem realizada por profissional 

comportou-se como variável de proteção (OR=0,50), apontando a 

possibilidade desta pratica ocorrer com a utilização adequada dos 

equipamentos e sua esterilização. Podemos considerar essa possibilidade 

se partirmos do principio que os locais de aplicação de tatuagem 

profissionais, denominados gabinetes de tatuagem, seguem as normas de 

biossegurança definidos pela PORTARIA CVS - Nº 12, DE 30 DE JULHO 

DE 1999 [SP, 1999] propiciando assim, importante controle dos riscos de 

contaminação.  

Essa suposição foi avaliada em estudo realizado na Holanda por 

Urbanus AT et al (2011) junto às pessoas com múltiplas tatuagens, os quais 

não encontraram evidencias para o aumento da prevalência do HBV e HCV 

entre elas. Afirmaram que este resultado poderia estar associado à dois 

fatores:  a implantação de normas de higiene nos estúdios de aplicação de 

tatuagens e piercing  e a baixa prevalência de HBV e HCV entre a população 

geral. Outro estudo, realizado nos Estados Unidos da América, mostrou que 

o risco de infecção pelo HCV na aplicação da tatuagem é considerado 

significante quando realizado em grupos vulneráveis como indivíduos 

encarcerados e pela prática entre as pessoas não profissionais [Tohme RA, 

2012].Outros achados de estudos apontam para o risco de infecção pelo 

HCV ser duas vezes maior entre pessoas com tatuagem [ Samuel MC, 2001; 

Babudiere S et al., 2005]. Por meio dos resultados desses estudos, 

consideramos ser valida a sugestão de realização de outros estudos 

relacionados, visto a possibilidade da tatuagem poder ser uma variável de 
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confundimento para outros fatores como compartilhamento de utensílios de 

higiene e não relato de compartilhamento de agulhas no consumo de drogas 

[Babudiere S et al., 2005].  

Ambos os resultados nos dão subsídios para considerar tanto o fator 

protetor a aplicação da tatuagem por profissional, como o fator de exposição 

ao risco na realização de tatuagem entre e pela população confinada. 

O componente sexual observado dentre os fatores de riscos 

associados à infecção pelo HBV, traduzido indiretamente como ter referido 

DST, com OR de 3,19, além de mostrar a importância das doenças 

sexualmente transmissíveis para a ocorrência de infecção pelo HBV, é 

também coerente com achados na literatura [Adjei AA, 2008; Sarmanti L, 

2007], assim como, assemelha-se com os dados entre a população geral. 

Segundo o Ministério da Saúde (2011) a distribuição dos casos de hepatite B 

na população geral indica a via sexual, como a forma predominante de 

transmissão, correspondendo a 21,4% e 23,3% dos casos nos anos de 2009 

e 2010, respectivamente. Da mesma forma, observado em Inquérito 

Nacional de Hepatites A, B e C no qual, na região sudeste, a variável  ter 

tido DST esteve estatisticamente associada à infecção pelo HBV com OR de 

1,42 [Brasil,2010; Brasil,2011].   

A variável uso de droga pela via injetável (OR=4,3) como fator de 

risco associada a infecção pelo HBV, também foi observada em outros 

estudos junto à população confinada [Coelho HC, 2008; Strazza L et al, 

2007; Stief ACF et al., 2010]. Achados de estudos junto às pessoas que 

consomem drogas ilícitas apontam como fatores de risco para a infecção 

pelo HBV tanto o compartilhamento de agulhas e seringas no consumo de 

drogas, como de espelhos e canudos contaminados, mostrando a via 

parenteral como importante via de contaminação pelo HBV [Focaccia R, 

Veronesi R, 2005; Strauss E, 2001; Oliveira MLA et al,2005]. Globalmente, 

as prevalências referentes à infecção pelo HBV entre pessoas que 

consomem drogas pela via injetável são limitadas. Na América Latina 

apenas três países apontam prevalências, obtidas por meio de 
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levantamentos junto aos projetos de redução de danos de cada país, sendo: 

Argentina– 8,8%, Brasil-2,3% e Uruguai- 4,5% [IHRA, 2012]. 

Neste estudo, a variável mais de cinco anos de prisão (OR= 2,17 ) foi 

identificada como fator de risco estatisticamente associada à infecção pelo 

HBV. Apesar da observação de diferentes tempos de confinamento, estes 

têm sido relatados como um fator de risco importante para a infecção pelo 

HBV, como períodos de seis meses até mais de 36 meses [Christensen PB 

et al.,2000; Souza M G, 2004; Babudiere S, 2005; Adjei  AA, 2008].  

Assim como observado em relação à infecção pelo HIV, se olharmos 

a infecção pelo HBV fora do ambiente prisional, podemos ver que historia de 

confinamento anterior se mantem como fator de risco para o HBV. Estudo 

realizado em Ribeirão Preto junto à população geral acessada em unidade 

de saúde, mostrou que o antecedente de confinamento esteve  associado ao 

HBV (OR=3,73- IC95%=1,51- 9,23) [Miranda LVG et al.,2000]. Da mesma 

forma, em estudo junto aos pacientes coinfectados pelo HIV/HBV na mesma 

cidade, alguns dos principais fatores de risco associados à infecção pelo 

HBV foram  tempo passado de confinamento e idade [Souza M G, 2004]. Ou 

seja, a investigação sobre o risco relacionado ao tempo de prisão é 

importante para a identificação dos fatores de risco não só entre a população 

confinada, ou seja, durante o confinamento, mas sim, entre outras 

populações estudas, buscando este antecedente de risco em diversos 

períodos da vida. 

A variável idade acima de 30 anos como fator de risco associado à 

infecção pelo HBV reforça a observação do aumento da prevalência da 

infecção pelo HBV com o decorrer do tempo [Weild AR, 2000]. Este fato 

pode ser entendido considerando a possibilidade de um acúmulo de riscos 

ao longo da vida, independente do segmento populacional estudado, mas 

que se processa de modo ainda mais intenso nas populações encarceradas 

[Macalino GE, 2004].  

Diversos estudos apontam a variável idade, especialmente entre 30 e 

42 anos como fator de risco associado à infecção pelo HBV tanto entre a 
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população confinada [Miranda LVG et al., 2000; Souza MG, 2004; Babudiere 

S, 2005; Butler T, 2007] como entre outros segmentos populacionais não 

confinados [Zago AM, 2007; Cruz CMB, 2009], assim como entre a 

população geral, observando-se prevalências do HBV (1,9%) entre  homens 

com mais de 55 anos [MS, 2008]. Mais recentemente, o Inquérito Nacional 

realizado na Região Sudeste observou maior risco de infecção para o HBV 

entre o sexo masculino (OR=1,6) e grupos etários mais velhos como de 40 a 

59 anos (OR=11,9) e > 60 anos (OR= 33,5) [Brasil, 2010] 

Essa relação entre idade e a infecção pelo HBV, pode ser 

compreendida em decorrência da possível manutenção de sua exposição 

aos riscos ao longo da vida, como observado em estudo desenvolvido nas 

capitais brasileiras que refere que a infecção pelo HBV é adquirida pelas 

pessoas que injetam drogas dentro de um período de 5 anos do inicio de seu 

uso [Brasil,2008].  

A prevalência de infecção pelo HCV encontrada em nosso estudo foi 

de 5,3% (IC95%=3,5-7,6%). Esta prevalência é alta quando comparada à 

população geral. No estudo de prevalência de hepatites de base 

populacional nas capitais brasileiras, obteve prevalência para o marcador de 

exposição ao HCV (anti-HCV) de 1,4% (IC95%=1,1-1,6%), já na faixa etária 

de 20-69 anos foi de 1,6% (IC 95%= 1,3-1,9) [Brasil, 2010] 

Em relação à população confinada, por meio dos primeiros estudos 

realizados na década de 1990, podemos observar que esta infecção já 

atingia a população confinada de forma alarmante, identificando 

prevalências de 34,0% e 41% [Massad E et al., 1999; Guimarães T et al., 

2001]. Porém, se compararmos com estudos nacionais mais recentes, 

observamos prevalências menores da infecção pelo HCV como 8,5%, 8,7%, 

6,3% e de 6,0% entre adolescentes infratores [Brito VOC, 2007; Coelho HC, 

2007; Catalan-Soares BC, 2000; Carvalho HB, 2003].  

Estes resultados comparados ao nosso, nos faz observar uma 

tendência de redução na prevalência junto à população confinada no âmbito 

nacional passando de prevalências entre 40,0% para 5,0%. No entanto, em 
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estudos realizados em outros países, as prevalências da infecção pelo HCV 

se mantêm maiores como no Canadá 15,9% [Calzavara L et al., 2007] e 

16,6% [ Poulin C el al., 2007],  Ghana com 18,7% [Adjei  AA, 2008] e 

Espanha com 34,2% [Murcia J, 2009].  

Na análise bivariada, os fatores de risco para a infecção pelo HCV 

encontrados neste estudo foram assim identificados: uso de drogas 

injetáveis (OR= 14,5), idade > 30 anos (OR= 7,8), relação homossexual 

(OR= 6,6), ter sofrido estupro (OR= 4,9), ter recebido transfusão de sangue 

(OR= 4,6), mais de cinco anos de prisão (OR=4,25), troca de dinheiro por 

sexo (OR= 4,0), ter referido gonorreia (OR= 2,9), uso de maconha na prisão 

(OR=2,3), até 04 anos de estudo (OR=1,7%). Quando ajustados pela 

regressão logística, uso de droga injetável (OR=9,65), idade >30 anos 

(OR=8,41) e uso de maconha na prisão (OR=2,91) mantiveram-se 

associados à infecção pelo HCV, apontando a importância dos componentes 

parenterais, de uso de drogas e idade no perfil dos infectados.  

Assim como já mostrado em relação às prevalências das infecções 

pelo HIV e HBV entre as pessoas que consomem drogas injetáveis, o 

Relatório Mundial sobre a situação da Redução de Danos apresenta 

estimativas da prevalência da infecção pelo HCV entre as pessoas que 

consomem drogas injetáveis em cinco países da América Latina, sendo o 

México com prevalência de 97,4%, Brasil com 63,9%, Argentina com 54,6%, 

Uruguai com 21,9% e Paraguai com 9,8% [IHRA, 2012]. 

Após a redução na transmissão do HCV por transfusão de 

hemoderivados, a transmissão da infecção do HCV tem, entre suas 

principais formas de contaminação, o compartilhamento de materiais 

contaminados no uso de drogas injetáveis, mantendo-se desta forma nos úl-

timos 40 anos em países como os Estados Unidos e a Austrália, assim 

como, entre outros países desenvolvidos, respondendo por cerca de 70% a 

80% das contaminações pelo HCV ocorridas nos últimos 30 anos [Alter MJ, 

2002; Dore GJ, 2003].  
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Os fatores de risco associados à infecção pelo HCV identificados em 

nosso estudo também demonstraram similaridade junto aos dados 

referentes à população geral em relação às prováveis vias de transmissão 

dos casos notificados no Brasil em 2009, tendo as principais vias de 

transmissão o uso de drogas (14,8%), a via transfusional (14,9%) e a idade, 

cuja faixa entre 40 e 49 anos representou 54,4% dos casos [Brasil, 2011].  

Assim como, no Estudo de Prevalência de base populacional das infecções 

pelos vírus das hepatites A, B e C nas capitais do Brasil, os fatores de risco 

mais relevantes encontrados na população de 13 a 69 anos foram o uso de 

drogas injetáveis (OR=6,7; IC95%= 2,5-17,9) e o uso de droga inalada 

(OR=2,6; IC95%= 1,3-5,0) [Brasil, 2010]  

Esses dados reforçam que a prevalência da infecção pelo HCV se 

mostra importante junto às pessoas com mais de 30 anos, aos usuários de 

drogas injetáveis e aos usuários de outras drogas.  

A importância do consumo de drogas injetáveis como fator de risco 

para a infecção pelo HCV pode ser observada também em outras 

populações que vivem em contextos de vulnerabilidade, como identificado 

em estudo junto aos moradores de rua realizado em São Paulo, no qual a 

prevalência da infecção pelo HCV entre os 3,0% que afirmaram terem sido 

usuários de drogas injetáveis foi de 50,0%  comparado à prevalência de 

7,3% dos demais [Brito VOC, 2007].  

Assim como, estudo realizado no Canadá com população confinada 

que visou encontrar relevância da infecção pelo HCV entre usuários de 

drogas injetáveis e não injetáveis, observou prevalência de 53.3% e 2.6 %, 

respectivamente [Paulin C et al.,2007]. 

Estudos apontam que o vírus da hepatite C é dez vezes mais 

infectante nas exposições sanguíneas com perfuro cortantes comparado ao 

HIV, assim como a exposição sexual apresenta maior risco para o HIV do 

que para o HCV [CDC, 2001], o que nos faz entender a forte associação do  

uso de drogas injetáveis com a infecção pelo HCV encontrada em nosso  
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estudo e em outros [Burattini MN et al.,2000; Carvalho HB, 2003; Butler T, 

2007; Sáiz de la Hoya P, 2005 ].  

Estudo realizado nos Estados Unidos da América mostrou que 

pacientes HIV coinfectados pelo HCV apresentam proporções maiores de 

relatos de uso de drogas injetáveis do que aqueles infectados pelo HIV sem 

a coinfecção [Sulkowski MS,2005].  Ou seja, de forma geral entre pessoas 

que usam drogas injetáveis as prevalências para a infecção pelo HCV são 

maiores do que para a infecção pelo HIV, apesar de ambas serem 

consideradas altas, sendo 63,9% e 48,0% respectivamente [IHRA, 2012]. 

Esses resultados reforçam as prevalências encontradas em nosso estudo, 

as quais apontaram prevalência três vezes maior para a infecção pelo HCV 

em relação à prevalência do HIV (5,7% versus 1,8%), mostrando que, entre 

populações que vivem em contextos de vulnerabilidade, como a população 

confinada, o uso de drogas injetáveis atua como importante componente de 

risco acrescido, colaborando para as altas prevalências da infecção pelo 

HCV. 

A associação da variável idade maior de 30 anos com a infecção pelo 

HCV é observada tanto nos estudos junto às populações confinadas [Butler 

T, 2007; Calzavara L et al., 2007] como entre a população geral [MS, 2010], 

assim como pode ser visto no Inquérito Nacional onde a faixa etária de 20 a 

39 anos obteve OR=1,93 e a de 60 a 69 anos OR= 4,6 [MS,2010]. A 

associação da variável idade maior de 30 anos com a infecção pelo HCV 

traduz que a probabilidade de exposição ao risco pode aumentar com o 

passar do tempo, assim como as chances de positividade à infecção com o 

aumento da idade. 

A prevalência para a infecção pelo Treponema pallidum encontrada 

neste estudo foi de 5,3% (IC95%=3,5-7,6%). A prevalência é considerada 

maior do que a prevalência encontrada na população geral. A pesquisa 

nacional ―Prevalência e frequências relativas de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis em populações selecionadas de seis capitais brasileiras 
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mostrou que na população masculina estudada a prevalência para sífilis foi 

de 1,9%, sendo que, no município de São Paulo, foi 3,4% [Brasil, 2008].  

Estudos junto às populações confinadas têm apresentado variações 

das prevalências para a infecção pelo Treponema pallidum, como: 18.0% 

[Barattini MN, 2000]; 3,3% [Soares CC, 2000], 7,4% [Catalan-Soares BC et 

al., 2000]; 6,3% [Guimarães T, 2001]; 5,7% [Brito VOC, 2007];16,5% [Adjei 

AA, 2008]. Assim como, em estudos junto a adolescentes infratores que 

demonstraram prevalências de 7,8% [Miranda AE, 2001]; 8,5% [Carvalho 

HB, 2003]; 3,4% [Fialho M, 2008]. Considerando a prevalência identificada 

em nosso estudo, as prevalências da infecção pelo Treponema pallidum na 

população confinada se mantêm altas e ainda maiores do que as 

encontradas na população geral.   

Os fatores de risco associados à infecção pelo Treponema pallidum 

observados na análise bivariada foram: ter tido relação homossexual 

(OR=11,9) e ter referido sífilis (OR=10,9). Porém a direção da associação foi 

em sentido inverso para o uso de cocaína (OR= 0,40), mostrando-se como 

fator de proteção.  A princípio este pode ser um achado espúrio do trabalho, 

provavelmente atribuído ao pequeno numero de infecções obtidas (27) numa 

população de 514, ou mesmo de informações não acuradas obtidas pelo 

questionário, que iremos relatar mais a frente. 

Com relação aos fatores de risco, diferentemente do encontrado neste 

estudo, resultados da pesquisa nacional, em relação às praticas sexuais, 

não observou casos de sífilis em homens que tiveram relações sexuais com 

outros homens. Entre heterossexuais, a prevalência foi de 2,0%, e entre os 

bissexuais de 2,9% [MS, 2008]. Por outro lado, estudo anterior conduzido 

em São Paulo junto aos homossexuais masculinos encontrou alta 

prevalência de sífilis (16,3%) [MS, 2001]. Prevalências maiores de infecções 

pelo Treponema pallidum são encontradas entre homossexuais com risco 

acrescido, como apontado em estudos junto a homossexuais masculinos 

profissionais do sexo e não confinados, os quais mostraram prevalências de 

43,4% para sífilis [Grandi JL, 2001], assim como, junto aos pacientes com 
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HIV no Rio de Janeiro [Signorini DJHP, 2005], a infecção pelo Treponema 

pallidum  foi  três vezes maior entre os homossexuais masculinos. Estudo de 

coorte na população geral realizado na Suíça mostrou que 12,5% tiveram 

sorologia positiva para a sífilis, sendo que o diagnóstico de sífilis recente e 

não tratada foi mais frequente entre os homossexuais masculinos (OR=2,8), 

assim como em homens com parcerias sexuais eventuais (OR=2,8) 

[Thurnheer MC et al., 2010]. 

Já, com relação à referência de alguma DST na vida, pesquisa 

realizada junto à população de homens que fazem sexo com outros homens 

[MS, 2008] mostrou que 7,5% referiram sintoma indicativo de DST nos 

últimos seis meses.  

As variáveis de risco identificadas em nosso estudo com associações 

estatisticamente significativas pelo Treponema pallidum estão 

exclusivamente direcionadas à via de transmissão sexual. O mesmo foi 

observado em estudo multicêntrico em presídios realizado em Ganna que 

apontou a relação homossexual e historia de DST como fator de risco para 

sífilis [Adjei AA, 2008]. Partindo do princípio que historia pregressa de DST, 

indica historia de práticas sexuais de risco e que a população confinada 

apresenta importantes relatos de múltiplas parcerias sexuais, assim como o 

não uso de preservativos nestas situações [Catalan-Soares BC, 2000], estes 

fatores de risco sexuais continuam contribuindo para a manutenção da 

infecção pelo Treponema pallidum presente na população confinada.  

Estes resultados reforçam que a população confinada se mantem 

como um grupo com alto risco para as infecções de transmissão sanguíneas 

e sexuais (Catalan-Soares BC et al.,2000). 

Quanto às coinfecções, por não fazer parte do escopo do trabalho, 

buscamos identificar somente suas frequências, sem analisar fatores de 

risco associados, as quais futuramente poderão ser foco de investigação.  

Pudemos observar que somente um caso dentre todos os resultados 

reagentes para o HIV, não esteve associado à outra infecção. Estudos 

mostram que pessoas infectadas pelo HIV apresentam taxas mais altas de 
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coinfecção por outras doenças sexualmente transmissíveis. Este fato pode 

ser devido aos fatores comportamentais e pelo estado de imunossupressão, 

bem como resultado da interação de ambos os fatores [Chesson HW, 2005]. 

Podemos destacar que ocorreu coinfecção em aproximadamente 

89,0% dos casos de infecção pelo HIV. Estas coinfecções poderiam ter sido 

decorrentes tanto das semelhanças entre as formas de transmissão sexual e 

parenteral, quanto da condição de confinamento. Assim como, podemos 

supor que, pessoas já infectadas, especialmente pelo HIV, continuam 

mantendo práticas de risco ao longo da vida, mesmo durante o período de 

tratamento para a infecção pelo HIV/aids . 

Contudo, não foi observada coinfecção do HIV com o HCV. 

Resultados diferentes foram encontrados em outros estudos junto à 

população confinada mostrando prevalências de 1,2% e 24,1% [Calzavara L, 

2007; Drobniewski  FA, 2005]. Assim como, não houve coinfecção pelo HIV 

com o Treponema pallidum nesta população, diferentemente de estudos 

realizados em pacientes com HIV/aids, nos quais encontraram prevalência 

de infecção pela sífilis de 8,8% em Pernambuco [Rodrigues EHG, 2000]  e 

de 2,7% no Rio de Janeiro [ Signorini DJHP,2005].  

Porém estas infecções estiveram presentes na tripla infecção HBV-

HCV-HIV que foi de 0,4% (IC95%= 0,5-1,4%) igualmente para HBV-HCV- 

Treponema pallidum, e HBV-HIV- Treponema pallidum.  

A coinfecção HIV-HBV-HCV mostra o forte componente parenteral de 

infecção tanto fora quanto dentro do presídio, principalmente quando no uso 

de drogas injetáveis, conforme visto em estudo realizado na Rússia com 

reeducandos, dos quais, 48,6% eram usuários de drogas e 88,3% eram 

usuários de drogas injetáveis, apontou prevalências altas de coinfecção, 

HIV/HBV (12,2%) [Drobniewski FA, 2005]. Estudo realizado na Croácia 

(2010) na população confinada, mostrou alta prevalência de coinfecção pelo 

HBV/HCV - 34,9% [Burek V, 2010]. 

 A infecção com o HBV também se mostrou importante em nosso 

estudo e esteve associado com todas as outras infecções, tendo ocorrido 
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sua distribuição da seguinte forma: HBV/HIV de 0,8% [IC95%= 0,2-2,0%], 

HBV/Treponema pallidum de 1,4% (IC95%=0,5-2,8%) e do HBV/HCV de 1,8% 

(IC95%= 0,8-3,3%).   

Estudos em diversos contextos sociais demonstraram prevalências 

maiores dessas coinfecções, como entre usuários de drogas injetáveis 

vivendo com HIV/aids, onde foram encontradas prevalências de coinfecção 

com o HBV de 55,0% (IC95% = 49,0-63,0% ) e com o HCV 83,0% (IC95% = 

78,0-88,0%) [ Marchesini MA, 2007]. Outro estudo com usuários de drogas 

injetáveis apontou prevalência de coinfecção entre o HBV e HCV de 75,0% 

[Carvalho HB, 2007]. Estudo junto aos portadores de HIV/aids, encontrou a 

tripla coinfecção HBV/HCV presente em 20,4% [Souza MG, 2004].  Em outro 

estudo foi identificada prevalência de 31,2% da coinfecção HIV/HCV [Santos 

KF, 2010].  

A taxa dessas coinfecções, segundo dados nacionais apresentados 

no Boletim Epidemiológico das hepatites virais [MS, 2011], na população 

geral em 2007, foi de 13,8% para HIV/HCV e de 5,0% para HIV/HBV.  

Conforme mencionamos no inicio da discussão sobre a variável idade 

como fator de risco para as infecções estudadas iremos, nos próximos 

parágrafos, discutir a sua influencia em cada infecção, no sentido de melhor 

compreender seu papel como variável de confusão. 

A análise realizada sobre as infecções em relação ao tempo de prisão 

mostrou associações com as infecções pelo HIV (p=<0,01), HBV (p=0,01) e 

HCV (p=0,01). No entanto, quando controlada pela idade, somente o HBV 

manteve-se associado.  

Conforme descrito nos resultados podemos observar que 2% (2) e 4% 

(1) dos infectados pelo HBV e HCV respectivamente ingressaram com 

infecção no presídio. Pode-se supor, grosso modo, que o ambiente prisional 

não foi o local onde tenham se infectado. Observa-se também que os 

reeducandos com menos de um ano de confinamento (19) apresentaram 

21% (4) e 10% (2) de infecção pelo HBV e HCV, respectivamente.  
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Ao distribuir os casos de infecção pelo HBV por idade (≤ de 30 anos e 

> de 30 anos), pelo tempo de confinamento em anos, observamos indivíduos 

infectados já nos primeiros meses de confinamento, nos dois grupos. O 

grupo dos mais velhos apresenta um número alto indivíduos com HBV 

positivo no inicio do confinamento e com o decorrer do tempo apresenta uma 

queda que por volta de quatro a cinco anos de prisão, esta queda se inverte 

iniciando uma ascensão. No grupo de jovens a curva apresenta uma 

tendência de crescimento desde o seu inicio, que é acompanhada pela curva 

da população total de infectados. Na analise da diferença da mediana do 

tempo de prisão controlada pela idade, apenas a infecção pelo HBV 

manteve-se associada tanto entre os ≤ de 30 anos (p=0,04), quanto entre os 

> de 30 anos (p=0,02), mostrando que o efeito do tempo de confinamento é 

parcialmente influenciado pela idade. Este comportamento reforça a ideia do 

estudo de coorte realizado na Itália que apontou aumento da probabilidade 

de infecção para o HBV em 10% para cada mês de confinamento [Babudiere 

S, 2005], assim como em estudo anteriormente realizado na Dinamarca 

onde o aumento da probabilidade de infecção pelo HBV foi de 16% para 

cada ano de confinamento (Christensen A et al.,2000 ). 

Em relação à infecção pelo HCV a distribuição dos casos ao longo do 

período de confinamento mostrou declínio gradativo independente das faixas 

de idades, porém, por volta de cinco anos de confinamento, ocorreu 

aumento dos casos de infecção pelo HCV tanto entre os mais jovens quanto 

entre os mais novos. Em virtude do comportamento dos dados apresentados 

ainda não conseguem mostrar uma associação clara da infecção com o 

tempo de encarceramento. No entanto, na segunda parte da curva (>= de 

cinco anos) essa associação é estabelecida, quando comparada com o 

tempo de confinamento  ≤ de cinco anos (0,5% x 3,6%, p=0,40). 

Alguns estudos tentam encontrar a associação do tempo de 

confinamento como fator de risco para a ocorrência dessas infecções. Em 

relação à infecção pelo HIV, estudos mais recentes demonstraram que o 

risco de infecção para o HIV aumenta em 11% para cada ano de 

confinamento [ Babudiere, 2005]. O estudo de Coelho HC (2007), no qual foi 
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obtida uma prevalência de infecção pelo HIV de 5,7%, refere que 72% de 

sua amostra estavam presos a mais de cinco anos e que esta variável 

esteve associada com o maior risco de infecção.  

Ainda com relação à condição prisional, em nosso estudo, o tempo 

médio de prisão a ser cumprido era de 10,5 anos sendo que 49,0% eram 

reincidentes. Essas características são consideradas relevantes em relação 

aos riscos de infecções, conforme mostrou estudo realizado na década de 

1990 nos Estados Unidos da América, no qual apontava que para cada 

prisão ocorrida na vida, a probabilidade de infecção pelo HIV aumentava em 

0,41% [Brewer, 1998], assim como demonstrado em estudo na Dinamarca, 

no qual para a infecção pelo HBV, a taxa de incidência foi de 16 casos por 

100 pessoas-ano de confinamento e para a infecção pelo HCV, 25 casos por 

100 pessoas-ano de confinamento [Champion et al., 2000]. 

Considerando que a população carcerária é afetada pelas infecções 

em decorrência dos riscos sexuais e parenterais, em especial no uso de 

drogas, de forma desproporcional, sendo duas a dez vezes maiores que a 

população geral [Weinbaum CM, 2005], é importante ressaltar que, ao longo 

do cumprimento da pena, o reeducando estará num ambiente com maior 

probabilidade de exposição às infecções estudadas.   

A ocorrência de relações de risco no período de confinamento, 

normalmente são avaliadas considerando o uso ou não uso de mecanismos 

de proteção, sendo o uso de preservativo o indicador mais adotado nestas 

avaliações, assim como, o numero de parcerias sexuais, considerado um 

fator importante de agravamento da exposição às infecções de transmissão 

sexual [Khan MR, 2011]. 

 Características relatadas do comportamento sexual nesta unidade 

prisional mostraram que houve tanto a redução da prática sexual, durante o 

confinamento, quanto à redução da frequência do uso de preservativos. Em 

nosso estudo pudemos observar que dentre os que afirmaram ter relações 

sexuais no presidio mais da metade (57,5%) referiu nunca usar o 

preservativo enquanto que na vida 32,8% (179) referiram nunca terem usado 
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o preservativo. Dois por cento (12) referiram mais de uma parceria e a 

prática de troca de sexo por dinheiro ou droga foi referida por 6,1% (33) 

reeducandos. Nessas situações, o uso preservativo foi consistente para  

63,6 % (21), inconsistente para 27,3% (9) e para 9,1% (3), o preservativo 

nunca foi usado. Essas informações sinalizam para a ocorrência das práticas 

sexuais desprotegidas neste grupo tanto na vida quanto no período de 

confinamento. 

A diminuição da frequência do uso de preservativos em populações 

confinadas, também é observada em estudos com jovens infratores e com 

prisioneiras em São Paulo [Fialho M, 2008; Strazza L, 2004]. 

Estudos relacionados à vulnerabilidade masculina frente às infecções 

de transmissão sexual apontam que, em sua maioria, ela está associada à 

menor percepção de risco, razões estéticas, de desempenho sexual e de 

crenças, entre outras [Guerriero I, 2002]. Estudo realizado junto à população 

confinada masculina, identificou que os fatores associados às praticas 

sexuais de  risco estavam relacionados ao uso de drogas ilícitas, múltiplas 

parceiras sexuais devido ao rompimento de suas relações estáveis e pratica 

de sexo desprotegido [Khan MR,2011].   

Chama nossa atenção o fato de que, quando a pratica sexual foi 

avaliada do ponto de vista comercial, de troca de sexo por droga ou dinheiro, 

ou prostituição referida por 6,1% (33) dos reeducandos, o uso de 

preservativo foi referido de forma mais consistente por 63,6% (21). O uso de 

preservativos nestas situações também foi identificado em estudo com 

michês, em São Paulo, que referem não aceitarem realizar programas com 

clientes homens sem uso de preservativo [Peixoto M. Relatório de Campo do 

Projeto Esgrima. São Paulo: Barong; 2002.]. 

A realização de testes para diagnóstico da infecção pelo HIV em 

presídios nos últimos 12 meses foi relatada por 61,7% (336) dos 

reeducandos. Porém, o fato de 17,9% (60) não saberem o resultado do teste 

realizado, aponta para a ocorrência da prática de não entrega dos resultados 

negativos aos reeducandos, assim como mostra falhas na realização da 
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prática de aconselhamento pré e pós- teste do anti-HIV em presídios 

[Kacanek  D, 2007], pratica esta normalizada pelo Ministério da Saúde, que 

deveria garantir esse procedimentos, mas que encontra dificuldade no seu 

cumprimento [MS,1999].  

O fato de somente 17,5% (95) dos reeducandos entrevistados 

referirem ter participado de alguma atividade de prevenção nos últimos 12 

meses num grupo que está em media confinado há 448 dias, supomos ser 

decorrente tanto da possibilidade da baixa cobertura das ações educativas, 

quanto do baixo interesse na participação destas, ambas favorecendo a 

suscetibilidade da população confinada às situações de risco para essas 

infecções. As ações de prevenção, incluindo o aconselhamento pré e pós 

testagem nesta população, são um importante meio de acesso às 

informações e aos esclarecimentos adequados, propiciando condições para 

a reflexão sobre as situações e praticas de risco, fortalecendo assim, não só 

a adoção de práticas preventivas, mas também, melhor entendimento sobre 

a importância do cuidado e tratamento [MS, 1999; MS, 2011b].  

Gostaríamos aqui, de discutir alguns pontos observados durante o 

desenvolvimento da pesquisa. A rotina de transferências de presos, comum 

nas unidades prisionais [CDC, 2010], durante o período deste estudo 

buscamos solucionar por meio de encaminhamentos dos resultados para as 

unidades de destino dos mesmos. Essa prática foi garantida, não só por 

fazer parte das condições éticas da pesquisa, mas pelo comprometimento 

da equipe de saúde da unidade prisional e da equipe de pesquisa de campo. 

Observa-se, no entanto, que dentro da rotina destas unidades, esta tarefa de 

encaminhamentos de resultados, pode se tornar trabalhosa e de difícil 

execução, no entanto, factível. Estudos realizados nos Estados Unidos da 

América pelo Center for Disease control and Prevention (CDC, 2010) entre 

2000 e 2007, recomendam a testagem para o HIV como rotina de avaliação 

da saúde dos presos, assim como, baseados em sua prática vivenciada, que 

o teste seja feito nas primeiras 24 horas após a admissão dos presos, pois, 

desta forma, evita-se perdas de resultados [CDC,2010].   
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Apesar de não ter feito parte do estudo, durante a execução final do 

estudo, ou seja, no período de entrega dos resultados, pudemos observar 

algumas características relacionadas aos encaminhamentos para tratamento 

dos reeducandos com resultados reagentes para as infecções estudadas. 

Em relação àqueles com infecção pelo HIV (9) observou-se que seis já 

estavam em tratamento no serviço de referencia em DTS/aids. Dois foram 

admitidos para tratamento encaminhados pela pesquisa e um foi transferido 

para outra unidade prisional. É interessante ressaltar que não foi observada 

recusa por parte desses reeducandos tanto em manterem quanto em 

realizar o tratamento para o HIV/aids, diferentemente de estudo que 

observou 23,1% de recusas [Sordo Del Castilho L et al., 2008]. 

Em relação à infecção pelo Treponema pallidum, pudemos observar 

quatro 14,8% (4) em tratamento, representando um terço dos casos agudos. 

Em relação à infecção pelo HCV, 14,8% (4) e pelo HBV, 2,8%(3) estavam 

em tratamento no serviço de referência.  Estas informações chamam 

atenção para fato de que foi observada nesta unidade prisional melhor 

cobertura de tratamento para os reeducandos com HIV, porém com um 

grande número de reeducandos sem tratamento para as infecções pelo 

HBV, HCV e Treponema pallidum, os quais, após o recebimento dos 

resultados, foram encaminhados para tratamento e acompanhamento no 

serviço de referencia. Baseados nos princípios dos Direitos Humanos, os 

serviços de prevenção e de cuidados com a saúde oferecidos nos presídios, 

devem se equiparar aos serviços oferecidos à população geral [Kanato M, 

2008], porém quando isto não é possível dentro da unidade, os serviços de 

saúde externos devem ser a referencia para a população confinada.    

A alta prevalência referida pelos reeducandos de problemas gerais, 

pulmonares, cardiovasculares, sexuais, neurológicos e psiquiátricos é 

concordante com dados observados na literatura [Hamid A, 1991]. A 

diversidade dos relatos dos reeducandos em relação aos sinais e sintomas 

de agravos à saúde no último mês demonstra, que o confinamento pode se 

tornar um local de proliferação de diversas doenças [Bollini P, 1998]. Dentre 

os sinais e sintomas pesquisados pelo questionário neste estudo, os 



 

 

124 

transtornos psiquiátricos, ansiedade 74,7% (408) e inquietação 37,1% (203) 

foram mais frequentes, sintomas estes, bastante comuns em pessoas 

confinadas, sendo consideradas como risco acrescido para as infecções 

estudadas [Burek V et al.,2010], assim como, são observadas prevalências 

maiores desses sintomas nos primeiros dias de confinamento [Hassan L et 

al., 2011]. Desta forma, ações de atenção e cuidados à saúde mental como 

também aos outros agravos e demandas referidas no ambiente prisional não 

só são necessárias como devem ser disponibilizadas no inicio do 

confinamento. 

O consumo de drogas vem se mantendo mundialmente e tem sido 

relatado tanto na população geral como na população confinada [UNODC, 

2012]. Porém, abordar este tema dentro do sistema prisional, requer a 

utilização de instrumentos elaborados de forma que favoreçam a obtenção 

de respostas as mais próximas possíveis da realidade.  

Este estudo, diferentemente de outros realizados no Brasil, foi 

desenvolvido concomitantemente como outro projeto associado que visava à 

realização de análise do desempenho do questionário na avaliação do 

consumo recente de maconha e cocaína por meio de analise toxicológica da 

urina [Fabiani MMC, 2010].   

Para medir o padrão de uso de drogas nesta unidade prisional, as 

adaptações realizadas no questionário promoveram repetições de questões 

sobre o consumo de drogas no corpo do questionário. Essa combinação de 

perguntas se mostrou como uma boa forma de melhorar a sensibilidade do 

questionário, como mostrado nos resultados do estudo associado a esta 

pesquisa, no qual a questão sobre o uso de drogas em geral apresentou alta 

sensibilidade (89,6%), e na questão sobre o uso da maconha e cocaína, alta 

especificidade (93,1% e 91,8% respectivamente) [Fabiani MMC, 2010]. 

A alta prevalência do consumo de drogas (80,4%) observada entre os 

entrevistados chama a atenção, uma vez que a prevalência de uso de 

drogas no Brasil, segundo Carlini, et al (2005), é de 22,0% para indivíduos 

entre 12 e 65 anos. Em estudos na União Europeia foram encontradas 
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prevalências de consumo de drogas na população confinada, com médias 

acima de 50,0% [Torres AC, Gomes MC, 2005]. No Brasil, em estudo no Rio 

de Janeiro junto à população confinada foram encontradas prevalências de 

29,0% no consumo de cocaína, dos quais 40,0% também consumiam 

maconha [Carvalho ML et al.,2005].  

Em 2007, estimou-se que entre 3% a 4% da população mundial tinha 

usado maconha, ao menos uma vez na vida. Quanto ao uso de cocaína, a 

prevalência mundial foi de 0,4 a 0,5% [UNODC, 2009]. Em nosso estudo, 

observamos que dentre as drogas citadas, a maconha foi referida como a 

primeira droga usada para 83,8% (367) assim como, a droga usada por mais 

tempo na vida para 78,6% (327), apontando que a prevalência desse uso 

tanto foi alta nesta população, quanto foi maior que na população geral 

[Carlini et al.,2005]. A maconha também é referida como a droga mais usada 

para 72% dos usuários de drogas atendidos em clinica de tratamento em 

São Paulo, referindo idade média de inicio de uso de 15 anos [Carvalho, HB; 

Seibel, SD, 2009].  

As idades de inicio de uso de álcool e outras drogas identificadas 

mostram a precocidade do seu uso na população confinada. Em relação à 

idade média de início (15,4 anos) de drogas ilícitas observada, esta refletiu 

tanto o início precoce, como sua manutenção ao longo da vida, referido por 

24,7% dos entrevistados. O uso de cola, como droga inalante, apresentou a 

menor idade média de inicio de uso- 11,9 anos, para o uso da cocaína e de 

drogas injetáveis, a idade média foi de 17,2 anos. Outros estudos apontam 

médias de idades de 15 anos [Carvalho HB, Seibel SD, 2009] e acima 18 

anos para o inicio de uso drogas [Marchesini AM, 2007; Carvalho HB,1996].  

Em relação à dinâmica de uso de drogas antes e após o 

confinamento, apesar da redução e do uso de drogas ser proibido no 

ambiente prisional, foi identificada a manutenção de todas as drogas 

referidas de uso na vida, como o uso do álcool 8,4% (45), tabaco 

62,0%(318), maconha 36,5%(194), cocaína 9,0%(48) e crack 0,9%(5), com 

exceção do consumo de drogas pela via injetável. Resultado semelhante no 
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uso de maconha foi observado em outros estudos [Kanato, M, 2008], mas 

que observaram uma proporção maior no uso do crack/cocaína (47%) 

[Strazza L, 2007]. Esses valores mostraram que além da alta prevalência do 

uso de drogas, o consumo foi mantido no confinamento, colocando esses 

grupos em situação de maior vulnerabilidade às infecções e às suas 

consequências à saúde [Kanato, M, 2008].  

Em relação ao consumo de crack relatado, observamos que 

inicialmente, 19,1% (103) referiram o uso na vida com idade media do 

primeiro uso de 17,8 com 0,9% (5) referindo sua manutenção no 

confinamento. O questionário apresentava em seu conteúdo central de uso 

de drogas, questões que reviam as informações obtidas em questões 

anteriores, buscando melhorar o grau de acurácia das respostas. Foram 

observadas  nestas questões modificações das informações, como no 

consumo de crack passando de 19,1% (103) para 25,0% (136) dos 

reeducandos confirmando o uso na vida, a idade media de uso mudou de 

17,8 para 19,1 anos e de 0,9% (5) para 11,7% (15) passaram a afirmar o uso 

no confinamento. A diferença observada pode indicar que houve resistência 

por parte dos reeducandos em abordarem o consumo de drogas ilícitas 

dentro do presídio. Esse efeito foi confirmado por meio dos resultados da 

pesquisa associada ao estudo, citada anteriormente, quando se compararam 

as prevalências obtidas nas respostas para o consumo da maconha (24,9%) 

e da cocaína (0,9%), com os valores obtidos no exame toxicológico da urina 

(61,4% e 7,7% respectivamente) [Fabiani MCM, 2010]. 

A partir de 1999, diversos estudos apontam para o aumento do uso de 

crack no país [Carvalho HB, 1996; Carvalho HB, 2003; Galduroz GCF, 1995; 

DENARC, 1995; Lima LCA, 1997].  Inicialmente, cogitou-se que a mudança 

do uso de drogas injetáveis pelo crack, caso realmente ocorresse, deveria 

estar ligada principalmente ao baixo custo da droga [Bueno R,1997; 

Turienzo G,1997]. Neste estudo não se confirmou essa afirmação 

relacionada ao baixo custo da droga. As características sobre os principais 

motivos para o uso de crack da população estudada apontam para a 

influência de amigos (29,4%) e a curiosidade (39,0%). Motivos estes, 
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também observados em estudo com usuários de drogas injetáveis vivendo 

com HIV [Marchesini , 2007], assim como, também referidos por 48,0% dos 

usuários de drogas em tratamento [Carvalho HB; Seibel SD, 2009].  

O que se observou, por meio dos dados, é que a interferência dos 

amigos foi relevante para o início do uso do crack, mas não para a sua 

interrupção. Para 85,5%(112), ocorreu sem tratamento, por iniciativa própria 

para 55,5% (70) e por meio do apoio  da família e de grupos religiosos 

40,0% (51) e 25,0% (32), respectivamente . A preferência para o uso da 

droga na própria casa ou de conhecidos referido por 37,1% (49) e em outros 

locais como ruas, bares ou becos citado por 17,4% (23) foram também 

observados em outro estudo com usuários de crack [Massad E, 2007].   

É pertinente supor a possibilidade de existir um impacto na 

prevalência de infecções de transmissão por via parenteral, decorrente da 

mudança no hábito destes usuários, isto é, uso do crack pela droga injetável 

[Carvalho HB., 2003], porém não se pode dizer o mesmo em relação aos 

riscos de transmissão pela via sexual entre os usuários de crack. 

A análise da dinâmica de uso de crack na prisão mostrou que a forma 

intensa desse uso- mais de seis vezes ao dia, foi referida por 5,5% (7). O 

crack tem como principal característica o fato de que, quando fumado, 

apresenta efeitos estimulantes que surgem em cinco a dez segundos, 

durando de cinco a dez minutos [Seibel SD, 2010]. Provavelmente, esta seja 

a principal característica que dá a esta droga um grande poder de 

dependência [Hamid A, 1992], o que pode justificar o número cada vez maior 

de pessoas fazendo seu uso, assim como, o uso de forma intensa.  

O uso associado de crack no presídio e na vida com outras drogas foi 

relatado por 92,0% (125) reeducandos, sendo o tabaco e a maconha as 

drogas mais associadas ao consumo de crack. A associação do crack com 

estas drogas ocorre no uso de crack por cachimbo de água onde se adiciona 

o fumo de tabaco ou de maconha denominada pitillos ou mesclados [Seibel 

SD,2010]. Podemos também supor que esta associação pode estar 

relacionada ao fato de que a maconha estivesse sendo usada com finalidade 
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de atenuar os efeitos dos sintomas de abstinência do crack, como observado 

no estudo realizado junto aos dependentes de crack em tratamento, que por 

meio do uso associado de maconha interromperam o uso de crack 

[Lambigalini, 2000]. 

Neste estudo, o uso de crack associado com o uso de drogas 

injetáveis mostrou que houve interrupção para 3,2%(4) dos entrevistados, 

não apresentou alteração no seu consumo para 6,4% (8) e ocorreu 

diminuição para 1,6% (2). Dados que colaboram com as demais informações 

sobre a suspensão ou redução do uso de drogas injetáveis no uso de crack.  

No que se refere à frequência das relações sexuais, esta não foi alterada em 

decorrência ao uso do crack para a maioria (63,7%), porém para um terço 

(29,3%) houve redução no uso de preservativos. Prevalência de 40%  de 

não uso de preservativos foi encontrada entre usuários de crack em clinica 

de tratamento [Carvalho, HB; Seibel, SD, 2009]. 

Ao analisarmos as situações de violência vividas observamos que 

estas estavam relacionadas com praticamente todas as formas de violência, 

sendo elas verbais, físicas e sexuais, assim como, os reeducandos tanto 

sofreram como cometeram essas violências. Porém os resultados obtidos na 

análise da relação entre as situações de violência com as drogas indicaram 

que os reeducandos que consomem drogas estão mais expostos a sofrer 

violência do que cometê-la, como observado na situação de violência sexual 

sofrida, a qual esteve mais relacionada com o consumo de drogas (27,3%) 

do que a violência sexual cometida (25,0%). Estudos reforçam as evidências 

de que o uso e o abuso de drogas estejam associados com vários tipos de 

violência e tráfico [Lipton DS. 1998; Shannon K. 2008]. 

Dentre as drogas relacionadas às situações de violência observamos 

que para 43,7% (83) a mais citada foi o álcool, seguida da maconha, cocaína 

e crack.  

A média de idade nas situações de violência sexual sofrida foi de 17,8 

anos com idade mínima de 8 anos e máxima de 30 anos, informações que 
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nos remetem  para a ocorrência dessa violência tanto na infância quanto ao 

longo da vida. 

Em nosso estudo, a análise das situações de violência com relato de 

ocorrência de óbitos de amigos pôde observar que estes estiveram 

associados ao comercio de drogas, sendo que para 47,4% (240) 

reeducandos, estes amigos eram usuários de crack, com média de 6,2 

amigos. Observamos também que o numero de óbitos de amigos usuários 

de crack foi maior quando relacionado ao comércio, em média 8,4 óbitos, do 

que quando relacionado ao uso, em média de 7,6 pessoas, apontando maior 

associação entre tráfico e óbitos de usuários de crack, comparado ao 

consumo e óbitos, ou seja, apesar da pequena diferença numérica entre as 

médias, o comercio de drogas esteve associado aos óbitos.  

Vários relatos apontam para um aumento da violência relacionada às 

drogas. Estudo realizado entre usuários de drogas em clinicas de tratamento 

[Carvalho HB; Seibel SD, 2009] apontaram que 87% relataram testemunhar 

ou saber de um amigo ou conhecido morto por razões relacionadas às 

drogas. O número médio de mortes testemunhado foi de 5,5. Destes, 80% 

eram usuários de crack. Há uma crescente evidência para apoiar o papel 

das drogas na disseminação da violência [Shannon K, et al.,2008].  

É importante ressaltar que as informações aqui apresentadas 

delineiam a importância deste tipo de abordagem sistematizada, para que 

formulações e implantações de políticas públicas de prevenção e tratamento 

ao uso de drogas como um todo e de crack, em particular, possam ser 

conduzidas de forma adequada.  

A vontade de realizar mais benefícios num trabalho desta proporção 

vai de encontro com as fortes barreiras encontradas para o desenvolvimento 

de estratégias de prevenção, muito embora se saiba da urgência da 

prevenção da aids nas prisões como estratégia de controle (Strazza L, 2003;  

Grinstead OA, 1999). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo mostrou que, apesar da redução, a população confinada 

continua apresentando altas prevalências para as infecções pelo HIV, HBV, 

HCV e Treponema pallidum, assim como, estas ainda maiores do que a 

população geral. Os fatores de risco identificados neste estudo apontam que 

o consumo de drogas por via injetável, assim como o consumo pela via não 

injetável, representam riscos significativos para a população confinada, 

incidindo fortemente nas altas prevalências das infecções estudadas. 

A tendência de redução da prevalência para o HIV identificada neste 

estudo pode estar associada à modificação na dinâmica do uso de drogas 

injetáveis observada no período de confinamento. A associação do uso de 

drogas injetáveis, cocaína, maconha e crack com as infecções pelo HIV, 

HBV e HCV estudadas, assim como a manutenção do seu consumo na 

condição de confinamento ressaltam a importância da incorporação da 

politica de redução de danos no ambiente prisional, possibilitando a redução 

dos riscos parenterais e sexuais, assim como, controle dos agravos 

decorrentes desse consumo. 

A tatuagem realizada por profissional identificada como fator de 

proteção para a infecção pelo HBV aponta para a importância de permitir  

sua realização nas unidades prisionais de forma adequada, possibilitando o 

uso seguro dos equipamentos e insumos de aplicação, reduzindo assim, os 

riscos de infecções pela via parenteral e a cadeia de contaminação destas 

infecções no ambiente prisional.  

Neste estudo identificamos que as práticas de risco adotadas na vida 

não só são mantidas no período de confinamento, mas agravadas nesta 

condição, de forma que essas infecções podem ocorrer tanto fora como 

dentro dos presídios. Neste sentido, observamos que ao longo do tempo, os 

reeducandos estão expostos aos riscos de diversas formas, sejam eles, 

parenterais ou sexuais, alternados ou simultaneamente. 
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As variáveis comportamentais de risco estudadas aparecem como 

importantes indicadores para a estruturação de estratégias de controle 

dessas infecções junto à população confinada por meio de medidas de 

prevenção primárias como aconselhamento, diagnóstico, ampliação ao 

acesso de preservativos e imunização para a infecção pelo HBV, de forma  

precoce, ou seja, nos primeiros dias de confinamento. Assim como, a 

ocorrência de coinfecções identificadas no estudo mostram a importância e 

necessidade da inclusão de ações de prevenção secundária nesta 

população, estimulando os cuidados para o não agravamento das infecções 

pré-existentes. Porém, para a realização do adequado tratamento e redução 

dos agravos dessas infecções na população confinada ainda são muitos os 

desafios a serem vencidos, entre eles, a agilidade necessária para o inicio 

do tratamento e adequação das estratégias de adesão ao tratamento 

direcionadas às pessoas confinadas. Foi observado que praticamente todos 

os reeducandos com HIV já estavam identificados na unidade prisional e  

assistidos pelo serviço de referencia municipal, o mesmo não foi observado 

em relação às outras infecções, fato que reforça a necessidade de 

considerar a importância das infecções pelo HBV e HCV, assim como pelo 

Treponema pallidum na população confinada. 

Estudos junto à população confinada podem contribuir tanto para a 

implantação de políticas de prevenção e melhoria da atenção e assistência 

às pessoas afetadas pelas infecções estudas dentro das unidades prisionais, 

quanto para reduzir a invisibilidade epidemiológica dessa população.  

O controle das infecções nos presídios pode representar importante 

medida de monitoramento da dinâmica das infecções transmissíveis neste 

contexto, transformando o período de confinamento em um momento 

importante para o inicio do cuidado e controle dessas infecções e de seus 

agravos, em especial, junto às diversas populações em situação de risco 

acrescido que adentram no ambiente prisional.  

Diante do exposto, podemos salientar que a atenção e promoção de 

saúde às pessoas em situação de confinamento deveriam ocorrer de forma 
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integral no atendimento de demandas e de necessidades, com suas 

diversidades e complexidades, sob a ótica da universalidade, da equidade e 

dos direitos humanos.   
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7 CONCLUSÕES 

Identificadas altas prevalências das infecções estudas nesta 

população quando comparadas com a população geral. 

As prevalências das infecções nesta população identificadas foram: 

HIV 1,8% [IC95% = 0,1- 3,3]; HBV 21,0% [IC95% = 17,8 - 25,1]; HCV 5,3% 

[IC95% = 3,5 - 7,6]; Treponema pallidum 5,3% [IC95% =3,5 - 7,6].  

Apesar de ser três vezes maior do que na população geral, a 

prevalência do HIV no presidio apresenta declínio.   

Alta prevalência de coinfecção identificada dentre os reeducandos 

infectados pelo HIV. 

As altas frequências de praticas de risco sexual e parenteral como 

também do uso de drogas estiveram associadas como fatores de risco para 

todas as infecções estudadas.  

O consumo de droga pela via injetável identificado nesta população, 

mesmo não referido no presídio, esteve fortemente associado como fator de 

risco para as infecções pelo HIV, HBV e HCV, com OR= 15,4, 3,4 e 9,6 

respectivamente. 

A relação homossexual esteve fortemente associada como fator de 

risco para a infecção aguda pelo Treponema pallidum, com OR= 16,4. 

Na analise bivariada, o tempo de confinamento maior de cinco anos 

aumentou o risco de infecção em mais de duas vezes para o HBV e em mais 

de quatro vezes para o HCV.  

As praticas de risco pela via sexual adotadas na vida foram mantidas 

no confinamento. 

Altas prevalências de consumo de drogas ilícitas na vida e sua 

manutenção no confinamento foram encontradas nesta população, com 

exceção do consumo de drogas pela via injetável. Apesar da redução foi 

referido o uso intenso de crack no presidio. 
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Todas as drogas consumidas estiveram associadas com as situações 

de violência com prevalência maior para o consumo de álcool e maconha.  

As agressões sexuais sofridas foram três vezes maiores do que as 

cometidas, porém ambas estiveram relacionadas com as drogas. 

Os óbitos de amigos foram mais associados com o comercio do que 

com o consumo de drogas, e pouco menos da metade destes óbitos eram 

usuários de crack. 

 

7.1 Limitações do estudo 

Estudos que se utilizam de questionários como instrumento de coleta 

de dados apresentam problemas relacionados com as informações obtidas. 

Muitas delas podem não condizer com a realidade, tanto de forma proposital 

– um viés de informação - quanto de forma não proposital – um viés de 

memória.  

Limitações próprias de estudos transversais como: 

 Dificuldade de identificar causalidade; 

 Na exploração de variáveis com conteúdo temporal influenciado pelo 

viés de memoria; 

 Ambiente prisional tratando de conteúdos de difícil abordagem tanto 

pela repressão legal (uso de drogas) quanto pela social (práticas 

sexuais) interferindo na acurácia das respostas. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1 
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8.2 Anexo 2 
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