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RESUMO 

 

O trabalho se configurou como um projeto de intervenção, oportunizando a 
população privada de liberdade e servidores penitenciários a realização de testes 
rápidos para HIV, Hepatite B e C, na Unidade de Saúde Prisional de Ijuí. Este estudo 
teve como intuito obter o perfil epidemiológico da população carcerária do Sistema 
Penitenciário de Ijuí (RS), visando sensibilizar esse público, através do 
aconselhamento quanto aos riscos relativos às doenças infecciosas e contagiosas, 
tais como a HIV/AIDS, Hepatite B e C. As transmissões são significativas no grupo-
alvo, seja pelo adensamento populacional e pelo risco social a que essa população 
está sujeita. O rastreamento permite o diagnóstico mais rápido, e o tratamento 
resulta na qualidade de saúde do indivíduo e na prevenção para o grupo, seus 
familiares e sociedade. Neste sentido, a relevância deste estudo está ancorada na 
acentuada importância que estas patologias têm, por serem enfermidades 
infecciosas que influenciam negativamente na saúde coletiva e na qualidade de vida 
das populações. Foram realizados, durante um ano, a testagem rápida de HIV, 
Hepatite B e C, sendo o primeiro um teste rápido de HIV, como diagnóstico; após o 
primeiro teste dar reagente, é realizado o confirmatório e assim o paciente sai com 
um laudo e, se necessário, vai para tratamento. Os outros dois testes rápidos de 
hepatite B e C são de triagem; se o resultado for reagente, o paciente é 
encaminhado para uma investigação laboratorial, com outros exames 
complementares. 
 
Palavras-chave: Saúde prisional. Testes rápidos. HIV. Hepatite B e C. 
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ABSTRACT 

 

The work was configured as an intervention project, providing opportunities to 
prisoners and prison staff carrying out rapid tests for HIV, Hepatitis B and C in Unit 
Prison Health Ijuí. This study was intended to obtain the epidemiological profile of the 
inmates of the Penitentiary System Ijuí (RS) to sensitize the public that, through 
counseling about the risks related to infectious and communicable diseases such as 
HIV / AIDS, Hepatitis B and C. transmissions are significant in the target group, either 
by population density and the social risk that this population is subject. The tracking 
allows faster diagnosis, and treatment results in the quality of the individual's health 
and prevention for the group, their families and society. In this regard, the relevance 
of this study is anchored in strong importance that these conditions have to be 
infectious diseases that negatively influence public health and quality of life of 
populations. For one year, rapid HIV testing, Hepatitis B and C were performed, the 
first rapid HIV test as a diagnostic; after the first reagent to test is carried out 
confirmatory and thus leaves the patient with a report and, if necessary, go to 
treatment. The other two rapid tests for hepatitis B and C screening; if the result is 
the reagent, the patient is referred for laboratory investigation, with other 
complementary tests. 
 
Keywords: Prison health. Rapid tests. HIV. Hepatitis B and C. 
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1 ANÁLISE SITUACIONAL 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), foi instituída pela Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, sendo 

um grande avanço na área da saúde prisional, pois o Estado está formalizando a 

sua responsabilidade1.  

O objetivo geral da PNAISP é garantir o acesso das pessoas privadas de 

liberdade, no sistema prisional, ao cuidado integral no SUS. Essas pessoas se 

encontram sob custódia do Estado, inseridas no sistema prisional ou em 

cumprimento de medida de segurança1.  

Precisa-se lembrar que a punição é a privação de liberdade, e não a exclusão 

dos direitos fundamentais do ser humano. O encarceramento precisa preparar o 

detento para um dia retornar a sociedade e, assim, levanta-se um questionamento: 

Como essa pessoa privada de liberdade está sendo preparada para retornar a 

sociedade? Será que o Estado realmente tem uma política de reintegração social? 

Os princípios que regem essa política são: respeito aos direitos humanos e à 

justiça social; integralidade da atenção à saúde da população privada de liberdade, 

no conjunto de ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, recuperação e 

vigilância em saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção; equidade, em 

virtude de reconhecer as diferenças e singularidades dos sujeitos de direitos; 

promoção de iniciativas de ambiência humanizada e saudável, com vistas à garantia 

da proteção dos direitos dessas pessoas; corresponsabilidade interfederativa, 

quanto à organização dos serviços, segundo a complexidade das ações 

desenvolvidas, assegurada por meio da Rede Atenção à Saúde no território e 

valorização de mecanismos de participação popular, e controle social nos processos 

de formulação e gestão de políticas para atenção à saúde das pessoas privadas de 

liberdade1. 

Pode-se perceber que a sociedade e o Estado produzem um novo olhar à 

saúde, dentro do sistema prisional, pois os serviços de saúde nas unidades 

prisionais serão estruturados como pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde 

e cadastrados no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.  
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O cuidado com o paciente não deve se restringir somente à Assistência 

curativa e, sim, à busca de fatores de risco à saúde e, em seguida, a execução de 

ações preventivas. Através desse viés, tem-se o intuito de desenvolver o Projeto 

INTERVIR: aconselhamento e testagem para obter o perfil epidemiológico em HIV e 

Hepatites B e C, da população privada de liberdade, do município de Ijuí. 

Contribuindo assim com a discussão/prevenção e detecção precoce de doenças 

como: DSTs, HIV, hepatites virais e tuberculose, e também buscando avaliar o 

paciente quanto ao aspecto nutricional. 

 

1.2 DO MUNICÍPIO 

 

 Ijuí, cidade fundada em 19 de outubro de 1890, e inicialmente nomeada de 

Ijuhy – que na língua guarani significa “Rio das Águas Claras” ou “Rio das Águas 

Divinas” recebeu imigrantes de várias nacionalidades. Coordenada inicialmente pelo 

Diretor Augusto Pestana, Ijuí teve grande impulso em seu desenvolvimento quando, 

a partir de 1899, foi incentivado o assentamento de colonos com conhecimento de 

agricultura, vindos principalmente de colônias mais antigas do Rio Grande do Sul2. 

 Em 31/01/1912, de acordo com Decreto nº 1.814, obteve a Emancipação 

Político-administrativa do município de Cruz Alta, o município integrante da Região 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Em Ijuí, em 2010, sua população foi de 

78.916 habitantes, permanecendo o terceiro município mais populoso da região 

Noroeste/Missões, atrás apenas de Passo Fundo e Erechim, do total de 216 

municípios2. 

 No estado do Rio Grande do Sul, Ijuí ocupa a 25º colocação, de 496 

municípios. Está entre os 10 melhores municípios gaúchos, em qualidade de vida. É 

conhecida também como Capital da Cultura do Estado, com as seguintes etnias: 

afro-brasileiros, índios, portugueses, franceses, italianos, alemães, poloneses, 

austríacos, letos, holandeses, suecos, espanhóis, japoneses, russos, árabes, 

libaneses, lituanos, ucranianos, dentre outros. Por ser uma cidade universitária e 

com amplos recursos hospitalares, com um dos melhores hospitais do interior do Rio 

Grande do Sul, Ijuí tem um fluxo de aproximadamente 100.000 pessoas, sendo o 

maior e mais importante centro populacional da região2. 

 A economia da cidade de Ijuí está baseada na agricultura, e se caracteriza 

pelas culturas anuais, especialmente soja, trigo e milho. A pecuária se constitui, 



 10 

basicamente, na criação de gado de corte e gado leiteiro. A agropecuária, nos 

últimos anos, tem alcançado crescimento importante na produção de leite, ovos, mel 

e hortifrutigranjeiros. Outro importante setor primário do município é a produção 

mineral, em forma de água, conhecida em todo o estado. A bacia leiteira do 

município está em franco crescimento, por conta dos investimentos em plantas de 

produção de produtos derivados. O crescimento agrícola de Ijuí fez com que o setor 

da indústria fosse especializado na construção de máquinas, implementos agrícolas 

e produtos alimentícios. Recentemente, encontra-se em crescimento a produção de 

confecção e vestuário2. 

 A cidade de Ijuí é considerada o maior polo econômico do Noroeste do 

Estado, destacando-se como Cidade Universitária, terra de culturas diversificadas, 

das Fontes de Água Mineral, exemplo de saúde no interior do Estado. A criação da 

Rota das Terras levou Ijuí à condição de passagem obrigatória para as Missões e 

países do Mercosul2. 

 Além da área da saúde, de acordo com a Prefeitura Municipal, o setor da 

indústria também possui destaque: são mais de 4.505 empresas, no comércio; 

serviços são mais de 12.000; e, na agropecuária outras 144 empresas2. 

 Outra área de evidência, na cidade, é o Poder Judiciário. Em Ijuí, está 

localizada uma Penitenciária Modulada, uma Delegacia da Mulher, Polícia Civil, 

Conselho Tutelar, Fórum – o qual tem uma grande demanda, em realizações de 

laudos e pareceres – Ministério Público e Defensoria Pública2.  

 

1.2.1 Saúde do Município de Ijuí 

 

 Até a década de 1970, a assistência à Saúde, no município de Ijuí, era 

prestada por um órgão federal denominado Serviço de Assistência Médica Domiciliar 

e de Urgência da Previdência Social (SAMDU); que surgiu em 1956, e funcionava 

vinte e quatro horas por dia, contando com profissionais de saúde tais como: 

médicos, enfermeiras e atendentes de enfermagem, além de pessoal administrativo: 

motorista e telefonista2. 

 Em 1973, através da Lei Municipal nº 1.392/73, foi criada a Secretaria 

Municipal de Saúde, trabalho e Ação Social – SMSTAS. A partir da criação desta 

Secretaria, iniciou-se a estruturação do atendimento social e de saúde do município, 

tendo como primeiro secretário um médico ortopedista da cidade3. 
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 Na época, a estrutura da Secretaria tinha um Departamento de Saúde, que 

prestava serviços de saúde à população, através dos setores: planejamento familiar, 

internação hospitalar, consultórios médico e dentário, pronto-socorro, farmácia e 

remoções/ambulância4. 

 Nos anos 80, a SMSTAS cresceu e ampliou o seu trabalho, criando creches, 

aumentando o número de núcleos do CEBEM (Centro de Bem-Estar do Menor), ou 

seja, dedicando maior atenção à área social (encaminhamentos de auxílio funeral, 

auxílio alimentação, encaminhamentos de doentes, etc.), possuindo na sua estrutura 

um setor de Coordenação de Entidades que estabelecia convênios com a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), Hospital de Caridade de Ijuí (HCI), Instituto de 

Menores de Ijuí (IMI), Conselho de Bairros de Ijuí (CBI), onde ainda, os benefícios 

sociais e assistência à saúde eram destinados somente para pessoas carentes e 

portadoras de carteira de indigente4. 

 Até 1983, a rede pública municipal de saúde contava com apenas um 

ambulatório, localizado na área central, junto à sede da SMSTAS (antigo prédio do 

“tiro de Guerra”, na Rua Álvaro Chaves). A partir deste ano, a Secretaria ampliou a 

rede de atenção básica à Saúde, em ação conjunta entre Prefeitura e Fidene, 

através de convênios, equipando os ambulatórios, desenvolvendo ações de saúde, 

programas e projetos na cidade e interior do município e, ainda, com a integração do 

trabalho municipal com a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do RS 

(SSMA), onde mantinha atendimento através de um Posto de Saúde instalado no 

município e o Posto de Atendimento Médico (PAM) do INPS. Para a efetivação 

desse trabalho, em forma de parceria e integrada, foram firmados nesse período 

vários convênios e execução de projetos conjuntos4. 

 A SMSTAS prestava atendimento à saúde em todos os ambulatórios, exceto 

no meio rural, através de consultas médicas, de enfermagem, de nutrição, 

planejamento familiar com distribuição de métodos contraceptivos e programa de 

prevenção do câncer de colo uterino e de mama. No meio rural, o atendimento era 

prestado por agentes de saúde, e uma vez por semana havia o atendimento médico, 

de enfermagem e de nutrição4. 

 Em 1992, o município assinou o termo de adesão ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da 

Saúde e do Meio Ambiente, com a interveniência do Instituto Nacional de 

Assistência da Previdência Social – Ministério da Saúde, tendo como objeto 



 12 

fundamental a implementação, no município, da política de saúde do referido 

sistema, cedendo os bens patrimoniais da SSMA/RS e INAMPS/MS, recursos 

humanos, absorvendo os serviços de saúde contratados e conveniados pelo Estado 

e União e, promovendo a descentralização da execução das ações e serviços de 

saúde cujas competências sejam do nível municipal, conforme o artigo 18 da Lei nº. 

8.080/905. 

 O processo de municipalização da saúde, no município de Ijuí, ocorreu em 

três etapas, iniciando-se em 1985 com as Ações Integradas de Saúde, quando o 

município começa assumir, gradativamente, algumas ações de assistência à saúde 

que, até então eram de responsabilidade do Estado e da União4. 

 Numa segunda etapa (1987), foi contemplada a adesão do município ao 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que antecede a 

promulgação da Constituição Federal (1988), que cria o SUS e as Leis Orgânicas da 

Saúde (1990), as quais normatizavam as diretrizes, princípios, financiamento e 

participação da comunidade no sistema. Nesse período, foi elaborado o Plano 

Municipal de Saúde para ser o guia das ações projetos e programas a serem 

implementados de forma mais integrada com a Secretaria Estadual de Saúde e o 

Ministério da Saúde. Assim, progressivamente, o município assume maiores 

responsabilidades na prestação da assistência à saúde aos usuários do sistema4. 

 A terceira etapa (1992), com adesão do município ao SUS, ocorre no início do 

processo de reestruturação dos serviços de saúde da rede pública municipal, 

havendo a transferência de bens patrimoniais, recursos humanos e novas 

normatizações e responsabilidade dos entes federados (Estado e União) para o 

Município, sendo concretizada a descentralização da execução das ações e serviços 

de saúde com gerenciamento único4. 

 Criada em 1992, a 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Ijuí, 

desmembrada da 9ª região de Cruz Alta, atualmente, com abrangência em 20 

municípios, teve como objetivos principais aproximar os municípios da região 

Noroeste do Estado, junto à Coordenadoria, e contemplar os anseios políticos locais 

e regionais, pois Ijuí foi e continua sendo o maior município populacional da referida 

região e, na época teve forte vinculação política com o governo do Estado. A partir 

de 1995, começa com maior ênfase a descentralização das ações da Secretaria 

Estadual de Saúde às Coordenadorias Regionais4. 
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 A partir de 2003, com a criação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-RS), 

as relações da Coordenadoria com os municípios, dentre eles Ijuí, aconteceram 

através do Grupo de Acompanhamento de Gestão Municipal, o qual é uma instância 

intersetorial de apoio, assessoramento e monitoramento aos municípios de 

abrangência da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde4. 

 Como revela o Relatório de Atividades da Coordenadoria, entre as várias 

ações desenvolvidas pelo grupo, de suporte aos municípios, destacam-se: as 

pactuações de indicadores e análise de relatórios de gestão; apontamento de 

algumas estratégias que estão contribuindo para qualificar a gestão municipal, 

objetivando, através da ação coletiva, avançar no princípio da Atenção Integral 

(Relatório de Atividades da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, 2003 – 2006)6. 

 A partir de 1999-2002, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual 

de Saúde, instituiu a regionalização solidária da saúde, definiu mecanismos de 

repasse de recursos dos Fundos Estadual de Saúde (FES) ao Fundo Municipal de 

Saúde (FMS), através do Programa de Municipalização Solidária da Saúde6. 

 Entre os anos de 2003 e 2006, a 17ª Coordenadoria Regional de Saúde 

desenvolveu vários programas em consonância com as Políticas de Saúde da 

Secretaria Estadual, com destaque, já a partir de 2003, da criação do Grupo de 

Assessoramento de Gestão Regional e a Comissão Intergestora Bipartite (CIB-RS)6. 

 Atualmente, Ijuí tem destaque regional e estadual na área de saúde. Com 

uma estrutura invejável, um dos setores mais fundamentais para a comunidade 

também contribui para a 22ª colocação de Ijuí no ranking de municípios mais 

desenvolvidos do Rio Grande do Sul e a perspectiva de crescimento não para4. 

 Pessoas de vários lugares do Rio Grande do Sul vêm a Ijuí em busca de 

tratamento básico e avançado. O município conta com pronto atendimento 24 horas 

na nova e moderna sede da Secretaria Municipal de Saúde. Três hospitais 

superequipados, e em plena qualificação tecnológica, também compõem a estrutura 

de saúde pública ijuiense. Além disso, conta com dois CAPS, 29 unidades de saúde 

e um Serviço de Atendimento Especializado em DSTs/HIV-SAE3.  
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1.2.2 Características da População da Unidade de Saúde Prisional da PMEI 

 

 Atualmente, a população da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí conta 

com um efetivo de 479 homens e 34 mulheres, totalizando 513 pessoas privadas de 

liberdade. Seis não são brasileiros, mas de origem latina. Sendo que suas 

características são as seguintes7. 

 

1.2.2.1 Escolaridade 

 

• Analfabeto: 3,7% 

• Alfabetizado: 4,5% 

• Ensino Fundamental Completo: 11,3% 

• Ensino Fundamental Incompleto: 63,14% 

• Ensino Médio Completo: 5,06% 

• Ensino Médio Incompleto: 11,3% 

• Ensino Superior Completo: 0,2% 

• Ensino Superior Incompleto: 0,8% 

• Não Informado: 0% 

• Ensino acima de Superior Completo: 0% 

 

1.2.2.2 Idade 

 

• 18 a 24 anos: 17,73 % 

• 25 a 29 anos: 25,9% 

• 30 a 34 anos: 24,36% 

• 35 a 45 anos: 21,4% 

• 46 a 60 anos: 9,4% 

• Acima de 60 anos: 1,21% 

  

1.2.2.3 Cor da Pele/Etnia 

 

• Branca: 64,54% 

• Negra: 5,45% 
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• Parda: 29,23% 

• Indígena: 0,58% 

 

1.2.2.4 Delitos 

 

• Homicídio: 6,9% 

• Latrocínio: 8,4% 

• Furto e roubo: 17, 2% 

• Estupro e atentado violento ao pudor: 6,45% 

• Tráfico: 33,8% 

• Outros delitos 27,25% 

 

1.2.2.5 Presos que Desenvolveram Atividade Laboral 

 

 Os presos que desenvolveram atividade laboral somam 27,7%. Estes dados 

caracterizam a população carcerária da PMEI, porém eles são próximos da média 

estadual, onde se vê uma superioridade de adultos jovens que cometeram, na 

maioria das vezes, delitos característicos das suas fontes sociais. Não que o fato de 

ser de uma classe menos favorecida determinará o comportamento criminoso, mas 

em nossa sociedade é considerado crime, principalmente, os atos de uma parcela 

desprovida da população, enquanto que outras atitudes extremamente graves 

passam despercebidas7. 

 O Brasil é um dos países com uma das maiores populações carcerárias do 

mundo e grande parte dos presos brasileiros continua sendo de uma parcela da 

população de minorias desfavorecidas. Outro fato bem importante é de que a maior 

porcentagem dos delitos, diferentemente do que se pensa, é de crimes, como, por 

exemplo, o furto simples e o tráfico (entre os ditos traficantes, na verdade a maior 

parte são as chamadas “mulas” ou o usuário que começou a vender para sustentar o 

vício e não o traficante de fato) 7. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DA EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE DE SAÚDE 

PRISIONAL DA PMEI 

 

 A Unidade básica de saúde foi implantada em março de 2012, a unidade 

passou por um projeto de adaptação e reforma com recursos do poder judiciário, a 

fim de se adequar às exigências da vigilância sanitária. Atualmente, aguarda-se o 

repasse previsto pelo Estado do RS no valor de R$ 80.000 para equipar a unidade4. 

 A equipe de trabalho é formada por um Médico Clínico Geral, uma 

Enfermeira, uma Nutricionista, uma Psicóloga, uma Assistente Social e um Técnico 

de Enfermagem. As atividades na unidade de saúde ocorrem de segunda a sexta e 

o horário de trabalho dos profissionais é das 07h00min às 13h00min4. 

 A Unidade de Saúde Prisional apresenta como estrutura: um consultório 

médico, um ambulatório, um consultório nutricional, um consultório de enfermagem, 

um consultório odontológico, um consultório psicológico e serviço social, duas 

enfermarias para isolamento, uma sala de almoxarifado, dois banheiros e um espaço 

de espera das pessoas privadas de liberdade. A farmácia tem dois armários de aço 

inox, com chave, onde são guardados medicamentos, e um carro móvel com 

materiais de emergência e para procedimentos de enfermagem. O espaço ainda 

abriga dois arquivos, que contêm todos os prontuários de saúde9. 

 Após a implantação da Unidade de Saúde Prisional, a Secretaria Municipal de 

Saúde disponibiliza insumos, exames e consultas especializadas, necessárias para 

o desempenho de atividades da equipe, o que viabiliza a realização dos programas 

previstos na pactuação de indicadores da atenção básica. A participação ativa do 

município de Ijuí modificou a realidade da equipe de saúde, proporcionando 

melhores condições de trabalho4. 

 A equipe de saúde tem autonomia em elaborar seu cronograma de atividades 

mensais, ocorrendo priorização das atividades e dos problemas frequentes da 

instituição4. 

 A equipe ainda está em um momento de reorganização no processo de 

trabalho, elaborando projetos de ações em saúde, reuniões de equipe, estudos de 

caso, triagem e revendo a sistemática de atendimento. São desenvolvidos 

programas de saúde, sendo eles: saúde da mulher, hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, tuberculose, DST e HIV/AIDS, saúde bucal, imunização, acompanhamento 

e aconselhamento psicológico, Cartão Nacional de Saúde, entre outros4. 
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 Aos pacientes portadores de patologias crônicas degenerativas e infecto-

contagiosas, é realizado acompanhamento permanente pela equipe e ofertado plano 

dietético, de acordo com as características individuais4. 

 Neste ano, após capacitação dos profissionais da equipe de saúde foi 

implementada a execução dos testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C 

mediante aconselhamento e consentimento dos usuários4.  

 

1.4 LEVANTAMENTOS DOS NÓS CRÍTICOS DA UNIDADE 

 

O projeto pretendia desenvolver a pesquisa denominada de "Projeto 

INTERVIR: aconselhamento e testagem para obter o perfil epidemiológico em sífilis, 

HIV e hepatites B e C da população privada de liberdade do município de Ijuí". As 

políticas sociais, em especial às de saúde, com a legitimação do Sistema Único de 

Saúde incitam o rompimento na fragmentação da atenção historicamente voltada 

para os aspectos biológicos, curativos e medicamentosos. Isto se traduz, 

efetivamente, em ações que contemplem a resolutividade das demandas de saúde 

dos trabalhadores do sistema penitenciário, populações carcerárias e familiares, 

conforme apregoa a Portaria Interministerial nº. 01, de 2 de janeiro de 20141. 

Segundo esta Portaria, está instituído o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário3. Sob os princípios do Sistema Único de Saúde, as unidades básicas 

de saúde da família devem estar presentes em estabelecimentos penais naquelas 

com mais de 100 presos. São compostas por equipe interdisciplinar na atenção à 

saúde. Aborda: saúde bucal, saúde da mulher, afecções sexualmente 

transmissíveis, saúde mental, controle da tuberculose, hipertensão e diabetes entre 

outras, além de imunizações, coletas de exames laboratoriais e utilização da 

assistência farmacêutica básica. 

Entre as doenças mais frequentes no sistema prisional estão a hanseníase, 

hepatites, tuberculose e as afecções sexualmente transmissíveis em especial a 

AIDS e a sífilis1.  

A dupla exclusão dos apenados reflete a desigualdade social, gerada pelo 

modo econômico vigente, bem como pelo modo de fazer saúde com este grupo. 

Deve-se considerar que os indivíduos presos, independente da natureza da 

transgressão, estão privados da liberdade e não do direito humano e da cidadania 
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de disporem de ações e serviços de saúde8. A privação de liberdade os torna 

totalmente dependentes do sistema de saúde ofertado. 

Assim, faz-se necessário interagir com esses segmentos, principalmente em 

relação às doenças infecciosas e contagiosas, tais como a SIDA/AIDS, sífilis e 

Hepatites B e C. As transmissões são significativas no grupo-alvo, seja pelo 

adensamento populacional ou pelo risco social a que essa população está sujeita. O 

rastreamento permite o diagnóstico mais rápido e o tratamento resulta na qualidade 

de saúde do indivíduo e na prevenção para o grupo, seus familiares e sociedade. 

Neste sentido, a relevância deste estudo está ancorada na acentuada importância 

que estas patologias têm, por serem enfermidades infecciosas que influenciam 

negativamente na saúde coletiva e na qualidade de vida das populações. 

Cerca de 520 mil pessoas vivem presas em 1.771 estabelecimentos penais 

espalhados pelo Brasil, onde haveria vaga para menos de 310 mil, segundo o 

Sistema Integrado de Informações Penitenciárias7. Essa população está muitas 

vezes sujeita a condições insalubres, o que a torna especialmente vulnerável a 

doenças como tuberculose, hanseníase, sífilis, hepatites e AIDS. Para garantir o 

direito à saúde desse grupo, os ministérios da Justiça e da Saúde criaram, em abril, 

o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) e o Comitê Técnico Intersetorial de Saúde 

no Sistema Prisional. O resultado será a Política Nacional de Saúde no Sistema 

Prisional, com lançamento previsto para novembro4. 

Dados do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério 

da Saúde indicam que existem 250 equipes de saúde no sistema penitenciário, que 

garantem a cobertura de 30% da população prisional — menor do que a cobertura 

média da Estratégia Saúde da Família, voltada para o conjunto da população 

brasileira, que era de 40% em 201010. 

O índice de HIV em prisões, nos países onde a principal forma de 

transmissão é por via sexual, chega a ser duas vezes maior que na população em 

liberdade. Nos países em que a infecção por HIV se deve mais ao uso de drogas 

injetáveis, a prevalência entre os presos chega a ser até 20 vezes maior que na 

população em liberdade. Compartilhamento de material para tatuagens e piercings e 

de lâminas de barbear agravam o risco. 

Boletim do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (Unaids) 

indica que, numa prisão masculina de São Paulo, quase 6% da população tinham 

HIV; entre as mulheres de outro centro penitenciário da capital paulista, o índice 
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chegava a 14%. Segundo o estudo, o nível de conhecimento sobre HIV era alto 

entre a população prisional, mas o acesso a ações de prevenção e assistência 

dentro das prisões foi considerado inadequado. “A política de saúde no sistema 

prisional não é uma forma de reinserir os presos na sociedade, mas de inserir, 

porque antes de serem presos muitos já sofriam com a privação de direitos”, observa 

Martinho11. 

Desta forma, a proposta da pesquisa se constituiu de relevância, nos 

aspectos estratégicos de consolidação do Sistema Único de Saúde SUS, uma vez 

que as experiências acumuladas desde 1999 estão para serem sistematizadas. Ao 

mesmo tempo, são significativos os resultados positivos, que vêm aumentando com 

o passar dos anos, e a discussão/prevenção ou detecção precoce de tais doenças 

podem estimular a mobilização dos trabalhadores e de seus familiares, bem como 

da sociedade, no compromisso com as gerações, abrindo caminho na construção de 

metas que contribuam no envelhecimento saudável e na longevidade da população. 

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 GERAL 

 

 Obter o perfil epidemiológico da população carcerária do Sistema 

Penitenciário de Ijuí (RS). 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

• Realizar o aconselhamento para todos os indivíduos que desejarem 

realizar os testes; 

• Realizar o teste rápido para Hepatite B; 

• Realizar o teste rápido para Hepatite C; 

• Efetuar o teste rápido para HIV/AIDS; 

• Realizar o teste confirmatório aos que apresentarem positivo no teste 

rápido para HIV/AIDS. 

• Encaminhar aos setores competentes os que apresentarem alterações em um ou 

mais testes realizados. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 Cerca de 520 mil pessoas vivem presas em 1.771 estabelecimentos penais, 

espalhados pelo Brasil, onde haveria vaga para menos de 310 mil, segundo o 

Sistema Integrado de Informações Penitenciárias12. Essa população está muitas 

vezes sujeita a condições insalubres, o que a torna especialmente vulnerável a 

doenças como tuberculose, hanseníase, sífilis, hepatites e AIDS. 

 A importância de interagir com a população privada de liberdade, 

principalmente em relação às doenças infecciosas e contagiosas, tais como a 

HIV/AIDS, Hepatite B e C se dá pela significativa prevalência no grupo alvo, seja 

pelo adensamento populacional ou pelo risco social a que essa população está 

sujeita. O rastreamento, através da execução de testes rápidos das patologias 

citadas acima, permite desenvolver a promoção e prevenção de saúde. Daqueles 

que o resultado for negativo, estarão sendo atingidos na prevenção para o sujeito, 

familiares e sociedade. Por outro lado, o diagnóstico mais rápido proporciona o 

tratamento adequado ao indivíduo. Neste sentido, a relevância deste estudo está 

ancorada na acentuada importância que estas patologias têm, por serem 

enfermidades infecciosas que influenciam negativamente na saúde coletiva e na 

qualidade de vida das populações.   

 

4 ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

 Este estudo envolve o conhecimento das percepções dos indivíduos, que se 

encontram em recuperação social, acerca das situações de risco, em relação às 

afecções infecciosas e contagiosas. É parte integrante da área da saúde coletiva e, 

em especial a vigilância à saúde.  

 A estratégia que guiará este projeto será a seguinte: 

• Os apenados realizarão entrevista de aconselhamento pré e pós-teste em 

HIV, Hepatite B e C, pela psicóloga e enfermeira da Unidade de Saúde 

Prisional.  

• Os testes rápidos de HIV são de diagnóstico, sendo que o paciente que 

apresentar resultado positivo será encaminhado ao Serviço de Atenção 

Especial (SAE) e acompanhado periódico pela equipe de Saúde de Saúde 

Prisional. 
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• Os testes rápido em Hepatite B e C são de triagem, ou seja, em caso 

positivo necessitam de investigação laboratorial, por isso serão 

encaminhados para consulta com o médico da Unidade Prisional, a fim de 

solicitar novos exames para confirmar o diagnóstico.  

 

4.1 SUJEITO DO ESTUDO 

 

O sujeito do estudo se compõe de indivíduos que estão reclusos no período 

do estudo, bem como dos trabalhadores do sistema prisional. O critério de inclusão 

para se constituírem em informantes é desejar participar da pesquisa e assinar o 

termo de Consentimento Livre, Esclarecido e Informado. 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Conforme a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196/969, que 

regulamenta a pesquisa com seres humanos, será solicitada a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre, Esclarecido e Informado aos participantes da pesquisa, por 

escrito (conforme Apêndice 1). Os pesquisadores garantirão o sigilo do informante e 

as informações serão utilizadas somente para os fins científicos a que o estudo se 

dedica. 

Em relação aos resultados, aqueles testes que se apresentarem negativos, 

serão entregues em uma via, constando os resultados, e com o reforço de 

informações em saúde para a prevenção de risco para as doenças infecciosas e 

contagiosas em estudo (conforme Apêndice 2). Para os indivíduos que apresentarem 

resultados positivos, serão informados e receberão uma via com os resultados 

(Apêndice 2) e encaminhados para os testes confirmatórios de Sífilis e Hepatite e/ou 

tratamento. 

Toda a documentação resultante do estudo permanecerá com a equipe 

pesquisadora, até a conclusão do mesmo.  

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se constituirá de informações advindas dos resultados dos 

testes rápidos de HIV e Hepatite B e C, com vistas a identificar o perfil dos 
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participantes e de situações de risco a que se colocaram nos últimos seis meses, a 

fim de contemplar os objetivos propostos. O instrumento foi validado em atividades 

anteriormente realizadas, que confirmam o teste piloto. 

Os dados serão coletados pelas Técnicas da PMEI – psicóloga e enfermeira. 

 

5 CRONOGRAMA 

 

 Descrição das atividades e os períodos definidos para cada fase: 

 

ATIVIDADES PERÍODO DE EXECUÇÃO 

                2013/2014 

  

MÊS SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

Elaboração do projeto 
 

X X X X X       

Instrumentalização da  
equipe pesquisadores 

     X X     

Coleta de dados      X X X X X  

Tratamento e análise 
das informações 

         X X 

Interpretação dos 
dados 

          X 

Relatório final 
 

          X 

Socialização dos 
resultados 

          X 

 

 
6 IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

 Este projeto foi implantado a partir dos atendimentos realizados na Unidade 

de Saúde Prisional da PMEI, bem como foi disponibilizado às pessoas privadas de 

liberdade e aos servidores. 

 O total da população aconselhada e testada em HIV e Hepatites B e C foram 

de 95 pessoas. Sendo 76 homens e 19 mulheres, conforme gráficos abaixo: 20% 

mulheres e 80% homens. 
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Figura 1 – População que realizou o teste HIV na UBS/PMEI 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 2 – População que realizou o teste Hepatite B e C 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Entre as mulheres, foram 13 privadas de liberdade e seis agentes 

penitenciárias, representando 32% de agentes e 68% de mulheres privadas de 

liberdade. 
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Figura 3 – População apenada e agentes penitenciários: mulheres 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Entre os homens que realizaram o teste rápido de HIV, 69 privados de 

liberdade, representam um total de 91%; e sete agentes penitenciários: 9% da 

população testada.  

 

Figura 4 – População apenada e agentes penitenciários: homens 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados obtidos entre as pessoas privadas de liberdade nos testes de 

HIV e Hepatites B e C foram os seguintes: do público feminino que realizou a 

testagem de HIV, 5% (uma pessoa) recebeu resultado reagente, e 95% resultado 

não reagente. A população feminina que realizou a testagem de Hepatite B e C 

apresentou100% dos resultados como não reagentes. A população masculina que 

realizou a testagem de HIV apresentou 100% dos resultados como não reagentes. 
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Na população masculina que realizou a testagem rápida de Hepatite B teve como 

resultado 96% dos resultados como não reagentes e 4% reagentes (duas pessoas). 

 

Figura 5 – População apenada nos testes de HIV (feminino) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 6 – População apenada nos testes de Hepatites B e C (feminino) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 7 – População apenada nos testes de HIV (masculino) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 8 – População apenada nos testes de Hepatites B e C (masculino) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A população masculina que realizou a testagem rápida de Hepatite C teve 

como resultado 96% dos resultados como não reagentes e 4% reagentes (duas 

pessoas). 
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Figura 9 – População apenada nos testes de Hepatites C (masculino) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Entre os agentes penitenciários que realizaram teste rápido de HIV, Hepatite 

B e C, 100% dos resultados foram não reagentes. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O projeto de intervenção contribuiu para fortalecer o trabalho de prevenção, 

desenvolvido pelos profissionais da equipe de saúde, da Unidade de Saúde Prisional 

de Ijuí. Sensibilizou a população privada de liberdade e os servidores penitenciários 

a buscar maiores conhecimentos dos riscos de transmissão de doenças 

contagiosas, através do aconselhamento pré e pós-teste rápido, obtendo assim 

cuidados com a sua saúde. 

 Sabe-se que as transmissões por doenças contagiosas são significativas, no 

grupo trabalhado, por vários motivos: adensamento populacional, falta de 

conhecimento e acesso a métodos de prevenção ou, também, risco social a que 

essa população está sujeita.  

 O rastreamento permite o diagnóstico mais rápido e o tratamento resulta na 

qualidade de saúde do indivíduo e na prevenção para o grupo, seus familiares e 

sociedade. Neste sentido, a relevância deste estudo está ancorada na acentuada 

importância que estas patologias têm, por serem enfermidades infecciosas que 

influenciam negativamente na saúde coletiva e na qualidade de vida das 

populações.   
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Foram realizados, durante um ano, a testagem rápida de HIV e Hepatite B e 

C, sendo o primeiro o teste rápido de HIV como diagnóstico; após o primeiro teste 

dar reagente, é realizado o confirmatório e, assim, o paciente sai com um laudo e, se 

necessário, vai para tratamento. Os outros dois testes rápidos de hepatite B e C são 

de triagem; se o resultado for reagente, o paciente é encaminhado para uma 

investigação laboratorial, com outros exames complementares. 

 A proposta inicial contemplava também o teste rápido para sífilis, mas 

infelizmente não foram disponibilizados kits suficientes para que a pesquisa fosse 

completa, fator que impediu a prática do projeto conforme o planejamento inicial, 

obrigando a equipe a redefinir os meios utilizados na delimitação do perfil 

epidemiológico das pessoas privadas de liberdade nesta região. 

Todavia, independente da limitação que existiu, mostraram-se interessantes 

os dados obtidos, pois, apesar dos resultados reagentes, e considerando o contexto 

apresentado, a proposta revela que um programa de diagnóstico e prevenção pode 

obter êxito na população prisional, mesmo com os riscos citados anteriormente a 

que estão expostos este público. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SAÚDE 
17ª CRS – IJUÍ 

 

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO 

Secretaria Municipal da Saúde 

Serviço de Atendimento Especializado em AIDS – SAE 

 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

O Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais e as Coordenações Estaduais de 

DST e AIDS estão promovendo a capacitação para executores dos testes rápidos como 

diagnóstico da infecção pelo HIV, nos dias ____, ____ de __________ de ______ 

 Para que possamos realizar a referida capacitação, necessitamos de uma quantidade de 

amostras de sangue coletadas por punção de polpa digital de alguns voluntários. 

 Essas amostras serão utilizadas na realização dos testes rápidos anti- HIV logo após 

coleta, durante o referido treinamento. Os testes rápidos serão realizados pelos participantes 

do treinamento sob a supervisão dos instrutores do mesmo. 

 Nesse treinamento você poderá colaborar como voluntário, consentindo e permitindo a 

coleta de uma amostra de sangue da polpa digital e a realização dos testes rápidos anti- HIV. 

 Cabe ressaltar, que os testes rápidos anti- HIV serão realizados de acordo com a 

portaria nº 151, de 14 de outubro de 2009, do Ministério da Saúde. 

CONCORDO QUE SEJAM REALIZADOS OS TESTES RÁPIDOS ANTI-HIV A 

PARTIR DE UMA AMOSTRA COLETADA DA MINHA POLPA DIGITAL, 

DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NO PERÍODO DE ____, 

____ DE _____________ DE _______. 

 

Nome do Voluntário:_____________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________ 
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Apêndice 2 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SAÚDE 
17ª CRS –IJUÍ 

 

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO 

Secretaria Municipal da Saúde 

Serviço de Atendimento Especializado em AIDS –SAE 

 

 
LAUDO LABORATORIAL 

 

Numero do Registro:__________________________Data:____________________ 

Nome do Paciente:___________________________________________________ 

DN:___________________________________        Sexo: masc.( ) fem. ( ) 

Nome da mãe:_______________________________________________________ 

 

TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV 

 

T1 Método: Imunocromatografia        Resultado:   

Conjunto diagnóstico:  

Lote:                                              Validade: 

T2 Método: ImunocromatografiaResultado:  

Conjunto diagnóstico:  

Lote:                                              Validade 

 

RESULATDO FINAL:      AMOSTRA__________________PARA HIV 

 

1.Exame realizado de acordo com a Portaria SVS/MS Nº151, de 14 de Outubro 2009. 

 

Data:                                                                                        Responsável Técnico 

                                                                       (assinatura e carimbo) 


