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A população privada de liberdade
é considerada um grupo vulnerável
para a transmissão de infecções
sexualmente transmissíveis devido
às condições de encarceramento,
insalubridade
das
unidades
penitenciárias,
baixo
nível
socioeconômico,
dependência
química,
marginalização,
promiscuidade e dificuldade de
acesso aos serviços de saúde
elevam o risco de transmissão
sexual-parenteral (SOUTO et. Al.,
2015)..
Neste cenário, destaca-se a
infecção pelas hepatites virais,
principalmente B e C e a Sífilis,
doenças associadas à altas taxas de
prevalência e morbimortalidade e, por
isso, ainda são consideradas um
grave problema de saúde pública no
Brasil e no mundo (PRELLWITZ et
al., 2013; SCOTT et al., 2015).
Diante do contexto, este estudo
objetivou detectar a prevalência de
coinfecções de hepatites virais B e C
com Sífilis na população masculina
privada de liberdade em sistema
prisional fechado na Amazônia
Ocidental.

Para a triagem foi aplicado uma
ficha de investigação epidemiológica
seguida da coleta de sangue venoso
para realização de imunoensaios e
testes moleculares, de acordo com os
fluxogramas
preconizados
pelo
Ministério da Saúde, para detecção do
HBV, HCV e Sífilis. Foram incluídos
no estudo reeducandos com idade
entre 18 e 70 anos que aceitaram
participar da pesquisa, através da
assinatura
do
Termo
de
Consentimento Livre e EsclarecidoTCLE.

Foram coletas amostras de
sangue de 650 reeducandos, 53,1%
(345/650) tinham entre 18-30 anos de
idade,
52,2%
(339/650)
não
concluíram
sequer
o
ensino
fundamental.

CONCLUSÃO

Os dados revelam altas taxas de
prevalências das doenças estudadas
e configuram os reeducando como um
grupo vulnerável para as infecções
sexualmente transmissíveis devido
aos comportamentos de risco comuns
à essa população. A pesquisa
demonstra a possibilidade de existir
uma cadeia de transmissão interna,
reforçando
a
necessidade
de
desenvolvimento de politicas públicas
de saúde específicas para o sistema
penitenciário.

Tabela 1. Hábitos comportamentais
declarados
pelos
reeducandos
considerados de risco para a transmissão
do HCV via parenteral-sexual*

Figura 1. Fluxograma demonstrando as
etapas da pesquisa

Foram
diagnosticados
70
(10,8%/650)
reeducandos
com
positividade, 10 (1,5%/650) para
hepatite B, 5 (0,7%/650) para Hepatite
C e 55 (8,5%/650) para Sífilis; 2
(0,2%/650)
são
portadores
de
coinfecções HBV/Sífilis (gráfico 2).
Tabela 2. Prevalência de positividade para
as IST’s
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As amostras positivas foram
enviadas para genotipagem e análise
da variabilidade genética.
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