
 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP  

CURSO DE ENFERMAGEM  
 

 
 
 
 
 
 

EMILY SIQUEIRA DA COSTA  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE IMPLANTAÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS DENTRO DE UMA UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA NO MEIO 

OESTE CATARINENSE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR  
2020



 

 

EMILY SIQUEIRA DA COSTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE IMPLANTAÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS DENTRO DE UMA UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA NO MEIO 

OESTE CATARINENSE  
 

 
Projeto apresentado como requisito parcial 
para obtenção de aprovação na disciplina 
de Trabalho de Conclusão de curso em 
saúde mental, no Curso de Enfermagem 
na Universidade Do Alto Vale do Rio do 
Peixe.  
 
Orientador: Prof. Wanderleia Tragancin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAÇADOR 

2020



 

 

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 

Declaro para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo 

aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe – UNIARP, a coordenação do Curso de Enfermagem, a Banca 

Examinadora e o Orientador de toda e qualquer responsabilidade acerca do mesmo. 

 

 

Caçador, 06/07/2020. 

 

Acadêmico: Emily Siqueira da Costa. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EMILY SIQUEIRA DA COSTA 
  
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE IMPLANTAÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS DENTRO DE UMA UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA NO MEIO 

OESTE CATARINENSE 
 
 
 
A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova com nota _____ este 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no Curso de Enfermagem da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, como requisito final para obtenção 

do título de: 

 

Enfermeira 

 
 

_____________________________________ 
Rosemari Oliveira  

Coordenador do Curso de Enfermagem 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

 
Esp. Wanderleia Tragancin - UNIARP 

(Presidente da Banca/ Orientador) 
 
 
 
 

Esp. Sarah Massoco - UNIARP 
(Membro da banca) 

 
 
 

Dra. Paula Brustolin Xavier – UNIARP 
(Membro da banca) 

 
 

 
 
 
 

Caçador, SC, 06 de julho de 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho, a 

 minha família, que foi minha 

 base, meu ponto de apoio. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

São tantas pessoas a qual gostaria de agradecer que provavelmente ficaria 

horas digitando e ainda esqueceria o nome de alguém. Então, caso seu nome não 

esteja aqui, me perdoe, mas tenha certeza que sou grata pela sua colaboração, mas 

caso não tenha me ajudado, tudo bem também, sei que torceu por pelo meu sucesso 

e seu nome estará incluso nas minhas orações.  

O mérito de ter chegado até aqui não é meu e sim do nosso senhor Deus, que 

com grande paciência tem me segurado, me amparado, não deixado eu desistir e em 

tudo foi comigo, não a palavras a qual eu possa expressar o tamanho da minha 

gratidão por Ele. 

Sou mais grata ainda por Ele ter me presenteado a família que possuo onde foi 

comigo a todo momento. Pai e mãe: Obrigada! Se não fosse por vocês eu não teria 

chego até aqui, essa vitória é nossa.   

Gostaria de agradecer também ao meu namorado, que em um curto espaço de 

tempo se tornou meu companheiro para todas as horas e esteve comigo suportando 

cada crise de ansiedade que eu tive com paciência. Obrigada, eu amo você.  

Com certeza não poderia deixar de mencionar as minhas amigas que estiveram 

comigo desde o início do curso, que choraram, riram e serviram de cobaia para 

estudar e passar os procedimentos. Meninas, obrigada por tudo! E parabéns pela 

vitória de vocês também. Só nós sabemos o que passamos e sei que serão ótimas 

profissionais.  

Ao presidio por ter permitido a realização da pesquisa e aos meus colegas de 

trabalho que incentivaram e ajudaram para que este estudo conseguisse ser 

realizado. Também não seria possível sem eles.  

A minha orientadora, a palavra é só gratidão, por ter aceito e me conduzido até 

aqui. Obrigada! Tem um lugar reservado no céu, só por ter me orientado (risos). A 

todos os demais professores, professoras e coordenadora: obrigada também! Foi por 

causa de vocês que estou me tornando essa profissional, espero nunca os 

desapontar, pois me inspiro nos profissionais que são.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As únicas coisas eternas são as nuvens.  

— Mario Quintana.  

 



 

 

RESUMO 
 

A presente pesquisa teve como principal objetivo Implantar um Procedimento 
Operacional Padrão (POP) para a realização de testes rápidos, identificando se há 
Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) em detentos que retornam da saída 
temporária. O motivo pelo qual foi abordado este tema é devido a disseminação de 
doenças contagiosas, em específico as IST, que o sistema penitenciário acabou 
contribuindo devido as superlotações, celas abafadas, má alimentação, déficit na 
higiene entre outras coisas que será citado no decorrer do texto. Devido a estes 
fatores, o presidio acaba gerando grave fator de risco à saúde dos reeducandos, além 
dos familiares e equipe prisional que entra em contato com eles. Além de realizar os 
testes rapidos após seu retorno, gostaríamos também de encaminhar este apenado 
para a realização de um exame laboratorial quando o teste rápido for reagente, assim 
como sanar suas dúvidas e preocupações em relação ao tratamento que ocorrera com 
a chegada do exame. Além disso, também gostaríamos de iniciar uma educação 
continuada com os mesmos, para que assim possamos conscientiza-los, 
consequentemente evitar a dispensação de mais patologias infecciosas. Trata-se de 
um estudo descritivo e explicativo, de caráter qualitativo.  Foram realizados 20 testes 
rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, ou seja, 20 detentos saíram e retornaram para 
o presidio. Desses 20 reclusos, 5 foram reagentes para sífilis e 1 reagente para 
hepatite C. Concluo que a implantação de um POP para teste rápido em detentos que 
retornam da saída temporária, seria o início para o mapeamento e controle de ISTs 
nas unidades, pois em decorrência dos atendimentos, já conseguimos encaminhar o 
reeducando para uma consulta médica e assim poder iniciar o tratamento. 
  
Palavras-chave: Testes rápidos. Procedimento operacional padrão. Infecções 
sexualmente transmissíveis. Detentos. Presídios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The present research had as main objective to Implement a Standard Operating 
Procedure (SOP) for the performance of rapid tests, identifying whether there are 
Sexually Transmitted Infections (STIs) in detainees who return from temporary 
departure. The reason why this issue was addressed is due to the spread of contagious 
diseases, specifically STIs, which the penitentiary system ended up contributing due 
to overcrowding, stuffy cells, poor diet, deficit in hygiene, among other things that will 
be mentioned in the course of text. Due to these factors, the prison ends up generating 
a serious risk factor for the health of the re-educated, in addition to the family members 
and the prison team that comes into contact with them. In addition to carrying out the 
rapid tests after his return, we would also like to refer him to a laboratory examination 
when the rapid test is reactive, as well as to resolve his doubts and concerns regarding 
the treatment that had occurred with the arrival of the examination. In addition, we 
would also like to start continuing education with them, so that we can make them 
aware, consequently avoiding the dispensation of more infectious pathologies. It is a 
descriptive and explanatory study, of a qualitative character. 20 rapid tests for HIV, 
syphilis, hepatitis B and C were carried out, that is, 20 inmates left and returned to the 
prison. Of these 20 prisoners, 5 were syphilis reagents and 1 hepatitis C reagent. I 
conclude that the implantation of a POP for rapid testing in detainees who return from 
temporary leave, would be the beginning for the mapping and control of STIs in the 
units, because as a result of the appointments, we have already managed to refer the 
re-educated to a medical consultation and thus be able to start the treatment. 
 
Keywords: Rapid tests. Standard operating protocol. Sexually transmitted infections. 
Inmates. Prisons. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mais de um milhão de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

acontecem por dia, no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (2019). São 

aproximadamente 357 milhões, de novas infecções. O número apesar de alarmante é 

extremamente comum tanto em homens quanto em mulheres (BRASIL, 2018). Já nos 

sistemas prisionais não se sabe ao certo o índice de infectados pelas IST, porém, os 

dados disponíveis trazem que são altas as taxas que predominam (INFOPEN, 2019). 

Muitos presídios não conseguem disponibilizar de maneira adequada os 

serviços de saúde e as dificuldades de deslocamento do detento para fora se tornam 

ainda mais complicadas, assim como a falta de profissionais para atender a demanda 

de atendimentos solicitados pelos apenados (INFOPEN, 2020). Porém, o presido a 

qual foi abordado para realizar a pesquisa busca sempre atender o apenado dentro 

das leis e princípios atribuídos pelo SUS.  

Explanarei os três marcos essenciais dessas políticas feitas exclusivamente 

para as pessoas em cárcere privado: a Lei de Execução Penal (LEP, 1984),  o qual 

dei ênfase no artigo 14. O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP, 

2003), e por último a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP, 2014).  

O objetivo principal de tal pesquisa é Implantar um Procedimento Operacional 

Padrão (POP) para a realização de tais testes, identificando se à Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) em reeducandos que retornam da saída 

temporária.  

Mas porque se importar com essa população em especifico? Devido a 

vulnerabilidade que é acometida e a privação de liberdade. Esse público é o que 

menos tem acesso a área da saúde, devido à sua condição de recluso. 

A Organização das Nações Unidas (ONU, 2019), atribui que a população 

privada de liberdade tenha o direito, sem discriminação, a atenção à saúde da mesma 

forma que as demais pessoas. A pena reside apenas na privação da liberdade, e não 

na privação dos direitos humanos fundamentais.  

Além de abordarmos sobre quais testes rápidos serão realizados dentro desta 

unidade, também falaremos um pouco sobre as leis que defendem estes reclusos, 

garantindo a sua assistência à saúde.  
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1 A RELEVANCIA DO CONTROLE DE INFECÇÕES SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS DENTRO DAS UNIDADES PRISIONAIS  

O número de apenados é consideravelmente alto no Brasil. Segundo o Sistema 

de Informações Estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional 

(INFOPEN/DEPEN, 2020),  o país se mantem ocupando o 3 ° lugar no ranking de 

países com maior número de pessoas presas no mundo, com a maior população 

carcerária de 773.151 detentos em prisões estaduais e federais, estando apenas atrás 

dos Estados Unidos e da China. 

Com 758.676 presos nas unidades carcerárias, 348.371 no regime fechado, o 

que torna quase metade de aprisionados com índice de 55,92%. Essas informações 

nos revelam um aumento desta população de 3,89% em relação ao ano anterior 

(INFOPEN, 2020).  

Estes dados são reflexo de uma política criminal populista e ineficaz. O 
Brasil encarcera muito e de maneira desordenada, não oferece condições 
dignas nas prisões, sendo precários os acessos à saúde ao trabalho (18%) 
e à educação (14%). Os dados revelam uma crise crônica e que exige 
medidas urgentes para sua superação, por meio da revisão da legislação, 
ampliando, por exemplo, as alternativas penais para crimes sem violência, 
revisão da Lei de Drogas, e redução das prisões provisórias (SAMPAIO, 
2020, n.p). 

A saúde é o direito de todo brasileiro, independente do seus status social, 

refletindo sobre isso foi instituída então a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). 

Segundo BRASIL (2014), tendo em vista a necessidade de reintegração social 

das pessoas privadas de liberdade, por intermédio da educação, do trabalho e da 

saúde, em conformidade com a lei 7.210 de 1984, e levando em conta a lei 8.080 que 

determina condições para promoção da Saúde, proteção e recuperação da saúde. Por 

isso, a PNAISP tem como objetivo garantir o acesso dessas pessoas no sistema 

prisional ao cuidado integral no SUS (apud, MESQUITA et al., 2014). 

Está população está exposta a um ambiente prejudicial, devido as 

superlotações, a falta de atividade física, uso de entorpecentes, má alimentação e 

déficit na higiene, que são condições adeptas para o acréscimo de doenças e a 

disseminação de possíveis epidemias (MESQUITA et al., 2014).  

Ainda a uma prevalência acentuada de episódios de tuberculose, HIV, 

pneumonias, hepatites e sífilis entre os apenados (DEPEN, 2019). 
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Ao se trabalhar com esta população é de suma importância avaliar as 

vulnerabilidades atuais e perceber a sucessão de transmissão, pois os mesmos 

recebem visitas íntimas e tem contato regular com os seus familiares e outras 

pessoas ainda em cárcere privado (NEGREIROS, 2017). 

Como método de prevenção, seria interessante uma educação continuada com 

esta população, para evitar a propagação dessas IST, receber orientação de como 

detectar e tratar tais patologias e também sanar as dúvidas.  

A taxa de contaminação entre homens e mulheres dentro e fora dos presídios 

e penitenciárias, só vem crescendo, o que nos indica que devemos redobrar os 

cuidados relacionados com a higiene corporal e o sexo seguro, com métodos de 

barreira (AZEVEDO, 2008). 

A prevenção e o ato de antecipar as consequências de uma ação no intuito 
de prevenir seu resultado. A temática exposta que disserta sobre a IST é 
relevante, haja vista, tratar de um problema de saúde que vem aumentando 
gradativamente, e que visa ainda contribuir para uma melhor qualidade de 
vida dos detentos e suas companheiras, onde os esclarecimentos 
possibilitem elucidar sobre os ricos que as IST podem trazer e sua 
prevenção ( TORRES, 2019 p.12). 

Como falado, é de suma importância as intervenções educativas, mas também 

à necessidade de um maior número de profissionais atuando na área da saúde, pois 

é notável este déficit, principalmente de enfermeiros treinados e com uma certa 

sensibilidade para atuar com essa realidade, a fim de garantir ações de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde (CORDEIRO et al., 2018).  

Resumindo, a relevância do controle de infecções sexualmente transmissíveis 

dentro das unidades prisionais, deve ser discutido para que  possamos manter o 

controle, evitando a disseminação de tais patologia e evitando uma possível epidemia, 

já que a saúde é um direito e dever de todos, afinal, esses reclusos estão privados da 

liberdade e não de receber saúde (CORDEIRO et al., 2018). 

O profissional de enfermagem deve manter a educação continuada, insistindo 

nos métodos de barreira e orientando quantas vezes forem necessários, tudo em prol 

da saúde e bem estar dessa população (CORDEIRO et al., 2018). 

Conhecendo um pouco desse cenário é plausível notar a necessidade de 

discutir tal tema, assim como aperfeiçoar as designações profissionais de caráter a 

passar por estes agravos de uma forma mais concisa em causar mais danos 

(CORDEIRO et al., 2018). 
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1.1 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

 

A proposta da criação de um Procedimento Operacional Padrão dentro de uma 

unidade prisional surgiu com a finalidade de facilitar e colaborar com toda equipe de 

enfermagem e os demais profissionais que atuam dentro do setor saúde, no presidio 

regional de Caçador, do estado de Santa Catarina.  

É considerado um instrumento simples em prol dos dados técnicos e 

gerenciais, ele terá uma importância dentro do processo da assistência, tanto para o 

profissional quanto para o reeducando, pois poderá dar início no tratamento, mesmo 

estando em cárcere privado ainda (CARNEIRO et al., 2017). 

Resumindo, é um documento que demonstrada o plano de um determinado 

procedimento realizado recorrentemente que deve ser realizado para o alcance da 

padronização (BARBOSA, Cristiane et al., 2011). 

Hoje em dia, queremos que as coisas aconteçam sem falhas, e se for um 

serviço ou procedimento, gostaríamos que o mesmo ocorresse com a maior qualidade 

possível. Então, algumas organizações começaram a padronizar suas atividades 

fazendo com que elas ocorrem desta forma (DUARTE et al., 2005).  

Sendo o presidio um lugar hostil, deveremos usar o bom senso e racionalidade 

em se portar lá dentro. Neste procedimento existirá as instruções do procedimento a 

ser realizado, incluindo sua frequência e o profissional que irá realizar, assim como os 

materiais que serão utilizados e o local. Tal procedimento deve ter referências 

significativas e ser aprovado pela instituição no qual será aplicado, assinado pela 

responsável legal e revisados anualmente (DUARTE et al., 2005). 

Na área da saúde, não é diferente, a preocupação incluísse redobra, pois não 

estamos lidando com máquinas e sim com vidas. Então, gostaríamos de prestar uma 

assistência com a maior qualidade possível, livre de eventuais erros (BARBOSA, 

Cristiane et al., 2011). 

Ao elaborar um POP é necessário considerar as particularidades do serviço 
e ambiente no qual será aplicado, transcrito pela pessoa que realiza os 
procedimentos ou que possua conhecimento no processo a ser realizado. 
Pode ser utilizado para definir técnicas e como instrumento para gerência 
de qualidade em auditorias (BRASIL, 2002, n.p).  

O POP deve ser claro e de fácil entendimento, acessível para que todos os 

profissionais que apliquem possam entender sua funcionalidade, assim como quando 

executar, para isso o ideal seria uma capacitação desde procedimento para o mesmo 
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poderem se familiarizar. A partir deste ponto, será mais fácil poder realizar a 

padronização do serviço, podendo então assegurar não haver alterações indesejáveis 

(BARBOSA, Cristiane et al., 2011). 

A área da enfermagem promove o cuidado, o bem-estar, precavendo de danos 

causados por negligencias. Mas, para isso necessitamos normatizar as tarefas, 

criando práticas rotineiras padronizadas (CARNEIRO et al., 2017). 

Segundo Neves e Motta (2002), a tática de progresso de um serviço está 

relacionada com a competência de cada um instruir-se em novas técnicas e 

ferramentas, com o intuito de melhorar execução, confiar no trabalho em equipe e usar 

a gestão participativa para arrumar novos níveis de desempenho no ambiente de 

trabalho.  

Fundamentado no parágrafo acima, e de concordância com os princípios e 

diretrizes fundamentais do SUS, é importante a educação continuada em saúde, 

capacitando e qualificando os profissionais que atuam nesta área (NEVES; MOTTA, 

2002). 

Modificar uma metodologia faz parte de um aprendizado pedagógico, pois 

remanejar um serviço, com base de um trabalho articulado em suas várias etapas de 

atuação, reflete diretamente na sua assistência prestada (NEVES; MOTTA, 2002). 

Com isso está padronização, acredita - se conseguir efeitos aceitáveis com 

perceptibilidade no seu implemento, contribuindo desta forma também, como apoio 

para treinamento de novos funcionários e colaboradores na assistência ao 

reeducando (NEVES; MOTTA, 2002). 

1.2 INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (IST) 

 

Apesar de frequentes, essas IST geram complicações graves. Algumas destas 

infecções são muito relevantes do ponto de vista reprodutivo, oncológico e 

epidemiológico (BRASIL, 2019). 

 Causadas por vírus, bactérias dentre outros antígenos e transmitidas, 

principalmente, por meio do contato sexual, com um indivíduo que já esteja 

infectado, mesmo que assintomático, sem o uso de proteção. As IST também podem 

ser transmitidas da mãe para a criança durante a gestação no parto ou na 

amamentação (MARTINS, Debora et al., 2018) 

O tratamento para as pessoas portadores de alguma infecção são 



20 
 

disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e garante uma 

melhor qualidade de vida, interrompendo significativamente a transmissão para 

outras pessoas (MARTINS, Debora et al., 2018) 

Existem diversos tipos de IST, mas as mais conhecidas são: herpes genital; 

sífilis; gonorreia; infecção pelo HIV; infecção pelo Papiloma vírus Humano (HPV); 

hepatites virais B e C (BRASIL, 2019). 

Os sintomas podem se manifestar de diversas formas como: feridas; 

corrimentos e verrugas ano genitais. Os sinais aparecem, principalmente, no órgão 

genital, porém podem surgir também em outras regiões do corpo, como na palma 

das mãos, nos olhos e na língua (BRASIL, 2019). 

Algumas IST podem ser assintomáticas, causando o difícil diagnóstico e sem 

o tratamento devido podem gerar graves complicações, como infertilidade, câncer e 

até mesmo a morte (BRASIL, 2019). 

Se destacam as IST que aparecem lesões no pênis, vagina ou ânus. Algum 

dos sinais e sintomas incluem leucorreia, odor fétido, prurido, disúria e algia durante 

as relações sexuais (MARTINS, Debora et al., 2018) 

As IST ocorrem com alta incidência na população e têm diversos aspectos 

clínicos. A anamnese é essencial para poder realizar o diagnóstico. Porém, com a 

grande demanda de infecções que vem ocorrendo, novos métodos foram 

implantados como por exemplo, os testes rápidos para sífilis, Imunodeficiência 

Humana (HIV), hepatite B e C (BRASIL, 2019). O atendimento imediato desse 

público e suas respectivas parceiras ou parceiros, além de promover o tratamento 

adequado ainda interrompe a cadeia de transmissão e outras complicações 

decorrentes dessas infecções (BRASIL, 2019). 

A maioria dessas IST, possui tratamento, porém é necessário que siga 

corretamente para poder alcançar os resultados esperados. Já as patologias que não 

se manifestarem geram grande preocupação, e por esse motivo é pedido que o 

indivíduo realize as testagens rápidas sempre que possível, para poder identificar a 

patologia e iniciar o tratamento o quanto antes (MARTINS, Debora et al., 2018) 

A melhor forma de proteção é fazendo o uso do preservativo tanto masculino 

quanto feminino em todas as relações sexuais sejam elas orais, anais ou vaginais. 

Além de ser o método mais eficaz para evitar a propagação do vírus serve também 

para evitar a gravidez indesejada (BRASIL, 2019). 
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Nos últimos quatro anos o aumento dessas doenças tem sido assustador, 
principalmente em relação à sífilis, que é uma doença fácil de tratar. Mas 
está faltando diagnóstico e tratamento adequados. O que vemos é apenas 
um dos parceiros sendo tratados e outro não. E às vezes a gestante é 
tratada de forma incorreta e o bebê nasce com a doença”, destaca o 
ginecologista José Eleutério Júnior, presidente da Comissão Nacional 
Especializada em Doenças Infectocontagiosas (FEBRASGO, 2019, n.p). 

Para cessar a transmissão das IST e evitar a reinfecção, é de suma 

importância que o parceiro também seja tratado, sob a orientação de um profissional 

de saúde (BRASIL, 2019). 

1.2.1. Epidemiologia  

Os casos registrados de IST no país agrupam-se, geralmente, nas capitais e 

regiões metropolitanas, que contem áreas de maior diferença socioeconômica 

(BARBOSA, Cristiane et al., 2017).  

Temos como fonte de informações sobre IST o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), porém, a subnotificação é constante, que seriam os 

dados complementares, obtidos pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), através também do Sistema de Informação de Exames Laboratoriais (SISCEL) 

e o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), respondem por cerca 

de 30% dos casos de HIV conhecidos hoje, no país (BATISTA, 2019). 

1.3 TESTES RAPIDOS  

 

Começara a ser desenvolvidos no final da década de 80, mas receberam 

notoriedade a partir dos anos 90. Ao alcance que as tecnologias de desenvolvimento 

e produção de kits foram se tornando mais apuradas, os testes rápidos demonstraram 

ser tão precisos quanto os laboratoriais (BRASIL, 2019). 

Os testes rápidos possibilitam o diagnóstico precoce e o início do tratamento 

com as medicações ou antirretrovirais em um curto espaço de tempo. Esse método 

de cuidado garante uma melhor da qualidade de vida e a diminuição da morbidade e 

mortalidade (KELLERMAN, 2016). 

De fácil manuseio e sem a necessidade de uma estrutura laboratorial, os testes 

rápidos podem ser feitos, lidos e interpretados em, no máximo, 30 minutos. E nos dias 

atuais o Ministério da Saúde vem estimulando a realização destes testes como 

importante estratégia de saúde pública (BRASIL, 2019).  
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O Ministério da Saúde brasileiro, com o objetivo de ampliar o diagnóstico 
precoce das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), disponibiliza 
desde 2005 os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, que a 
princípio faziam parte do projeto Rede Cegonha. Foram traçadas 
estratégias para a qualificação e ampliação do acesso da população 
brasileira ao diagnóstico precoce do HIV e detecção da sífilis, através da 
implantação dos testes rápidos para diagnóstico da infecção pelo HIV e 
triagem de sífilis na Atenção Básica, em parceria com as Coordenações 
Estaduais e Municipais de Atenção Básica e Coordenações de DST/AIDS e 
Hepatites Virais (MORAIS, 2016, p. 117). 

Para realizar as testagens, é necessário de uma amostra de sangue, que será 

obtida pela polpa digital ou punção venosa. Dependendo do fabricante, também 

poderá ser realizado com fluido oral, soro ou plasma (BRASIL, 2019). 

Além do enfermeiro, outros profissionais da área são autorizados a  realizar 

esses testes rápidos, desde que tenha sido capacitado pessoalmente ou à distância, 

conforme a Portaria n° 29, de 17 de dezembro de 2013, que aprova o Manual Técnico 

para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças (BRASIL, 2019). 

Para auxiliar no diagnóstico são realizados os testes sempre que possível. 

Além disso, sempre que disponíveis no serviço, devem ser feitos exames para 

triagem de gonorreia, clamídia, sífilis, HIV e hepatites B e C (BRASIL, 2019). 

1.3.1 Indicações  

Preconizados como testes de triagem para o diagnóstico de infecções pelo HIV, 

sífilis, hepatite B e C, para triagem de doadores em bancos de sangue e de outros 

tecidos biológicos e também para fins de se tomar uma decisão terapêutica em 

situações de emergência específicas (MARTINS, Tatiana et al., 2010).  

O Ministério da Saúde recomenda às Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde que adotem medidas que facilitem o acesso ao diagnóstico de HIV e 
triagem da sífilis por meio dos testes rápidos, sobretudo para as gestantes 
e suas parcerias sexuais (SAÚDE, 2019, n.p).  

Também são utilizadas em algumas situações de emergência, como para 

medida de profilaxia medicamentosa e não diagnóstico. Isso ocorre geralmente com 

os de profissionais de saúde que tenham sido expostos a algum risco ou gestantes 

em trabalho de parto (FIGUEIREDO et al., 2019).   

Precisamos informar a população sobre os riscos da relação sexual 
desprotegida, sobre os riscos de excesso de parceiros. É necessário 
também acesso fácil ao sistema público de saúde e nada de discriminar os 
pacientes, principalmente os portadores de HIV. talvez conseguisse diminuir 
esses índices, junto com uma boa assistência no sistema de saúde. Com 
isso, certamente diminuiríamos os números dessas doenças (FEBRASGO, 
2019, n.p). 
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1.3.2 Onde realizar esses testes 

Tais testes podem ser feitos anonimamente, periodicamente como uma forma 

de controle ou quando exposto a algum tipo risco biológico, como já citado acima 

(ARAÚJO, Bruna et al., 2017).  

Podem ser realizados nas Unidades Básica de Saúde (UBS) mais próxima da 

sua residência, Unidade de Pronto Atendimentos (UPA), hospitais, Centros de 

Testagem e Aconselhamento (CTA) e tantos outros lugares quando são realizadas 

campanhas o SUS disponibiliza de forma gratuita (ARAÚJO, Willamis et al., 2017). 

1.3.3 Janela imunológica  

É o exato momento entre a infecção e o início da formação de anticorpos 

específicos contra o agente causador.  Ou seja, infectada, o resultado do teste pode 

ser negativo se ela estiver dentro do período da janela (SAÚDE, 2019).  

1.4 SIFILIS  

 

É uma doença infecto contagiosa, muito comum atualmente, ficou conhecida 

como uma das principais pragas mundiais na Europa, no final do século XV. Pode 

proporcionar diversas manifestações clínicas e diferentes estágios como a sífilis 

primária, secundária, latente e terciária (BRASIL, 2019). 

Cogitas - se duas possibilidades para o surgimento dessa IST, uma delas seria 

que marinheiros espanhóis a trouxeram quando descobriram a América e a outra 

possibilidade seria que a sífilis sofreu modificações e adequações das espécies 

Treponemas endêmicos do continente africano (REGAZZI, 2006). 

Com a penicilina, muitos pesquisadores acharam que a doença tinha sido enfim 

controlada, já que o crescimento dela era cada vez maior, isso fez com que eles 

perdessem o interesse por continuar estudando-a para encontrar novos meios de 

tratamento (REGAZZI, 2006). 

Com a aparição da imunodeficiência humana (HIV), a sífilis se tornou um 

facilitador na transmissão do HIV trazendo um novo interesse pela sífilis e novos 

métodos de como combatê-la (AVELLEIRA, BOTTINO, 2006). 
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1.4.1. Epidemiologia  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2018), a sífilis atinge mais de 12 

milhões de pessoas em todo o mundo e desde 2016 foi anunciada como um grave 

problema de saúde pública no Brasil. 

A oferta de teste rápido de sífilis é grande, cada dia a mais, porém sua utilização 

e cobertura ainda não está sendo o suficiente, segundo o Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (2018). 

Durante o período gestacional, a sífilis leva a mais de 300.000 mortes fetais 
e neonatais por ano no mundo e aumenta o risco de morte prematura em 
outras 215.000 criança. Na última década, no Brasil, observou-se aumento 
de notificações de casos de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis 
congênita, que pode ser atribuído, em parte, ao aprimoramento do sistema 
de vigilância e à ampliação da utilização de testes rápidos (BRASIL, 2018, 
n.p). 

Em 2017, foram notificados no Sinan 119.800 casos de sífilis adquirida; 49.013 

casos de sífilis em gestantes; 24.666 casos de sífilis congênita e 206 óbitos por sífilis 

congênita (BRASIL, 2018). 

1.4.2 Agente etiológico  

É causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, espécie 

Treponema, da família dos Treponemataceae, que contém ainda duas outras 

espécies: Leptospira e Borrelia (REGAZZI, 2006). 

O gênero possui quatro espécies patogênicas e pelo menos seis não 
patogênicas. As patogênicas são o Treponema pallidum subsp pallidum, 
causador da sífilis, o Treponema carateum, responsável pela pinta, e o 
Treponema pertenue, agente da bouba ou framboesia. O bejel ou sífilis 
endêmica é atribuído à variante T. pallidum subsp endemicum (AVELLEIRA, 
BOTTINO, 2006, p. 03). 

1.4.3 Transmissão  

Acontece através da relação sexual desprotegida com uma pessoa que possui 

a infecção (sífilis adquirida) e durante a gestação ou no parto (sífilis congênita). Nos 

estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é ainda 

maior, no que nos demais (BRASIL, 2019). 

1.4.4 Tipos de sífilis  

Sífilis primária ocorrem feridas, geralmente únicas no pênis, vulva, vagina, colo 

uterino, ânus, boca, e outros locais. E elas aparecem entre 10 a 90 dias após o 
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contágio. Essas lesões são ricas em bactérias. Geralmente não doem, não coçam, 

não ardem e não possuem pus, podendo estar acompanhada de ínguas na virilha ou 

não (NASCIMENTO, 2018). 

 Sífilis secundária, os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas a 6 meses 

do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Podem ocorrer manchas no corpo, 

que não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Também haver febre, 

mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo (BRASIL, 2019). 

Sífilis latente é chamada também de fase assintomática justamente por isso: 

não há evidências de sinais ou sintomas. Ela é dividida em sífilis latente recente que 

no caso seria a menos de 2 anos de infecção e sífilis latente tardia que são mais de 2 

anos de infecção. São se sabe ao certo a duração dela pois podem aparecer sinais e 

sintomas da forma secundária ou terciária (BRASIL, 2019). 

O último estágio então, seria Sífilis terciária, que pode aparecer de 2 a 40 anos 

depois do início da infecção. Geralmente apresenta sinais e sintomas, principalmente 

lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo até levar à morte. 

É o estágio mais agressivo da sífilis, por isso a importância do diagnóstico logo no 

início e mais ainda do sexo com preservativo (NASCIMENTO, 2018). 

1.4.5 Diagnóstico  

Para um diagnóstico preciso, será necessário, exames laboratoriais 

específicos, tais como irá depender do quaro clínico do paciente.   

Os principais sinais em todos os estágios seriam o edema, proliferação das 

células endoteliais e infiltrado inflamatório perivascular com linfócitos e plasmócitos 

(BOTTINO, 2006). 

Nas fases primária e secundária os vasos estão dilatados, espessados, e 
há proliferação das células endoteliais. Nas fases tardias da sífilis 
secundária e na sífilis terciária além das alterações vasculares podem ser 
encontrados granulomas de células epitelióides e gigantes com ou sem 
necrose central (BOTTINO, 2006, n.p). 

1.4.6 Tratamento 

Inicialmente foi usado mercúrio, arsênico e bismuto na tentativa de tratar a 

sífilis, porém sua potência era baixa e a manipulação difícil. Mas em 1928, Fleming 

descobriu um fungo bactericida Penicilium notatus, que mudou a forma de tratamento 

da sífilis e outras doenças infectocontagiosas (AVELLEIRA, BOTTINO, 2006). 
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Atualmente o tratamento é realizado através de 6 ampolas de Penicilina 

benzatina, conhecida popularmente como Benzetacil. São aplicadas então 1.200 

unidades (uma ampola) em cada glúteo intramuscular, resultando em 2.400 unidades 

por semana, durante 3 semanas (BRASIL, 2019). Existem outros tipos de medicação, 

mas é preferenciado a penicilina.  

A penicilina age em todos os estágios da sífilis e tem uma resposta rápida 

segundo Mahoney (1943), e é a única que pode atravessar a barreira placentária no 

tratamento de gestantes.  

1.5 IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) 

 

Encontrada em 1981, nos Estados Unidos, a partir de um número alto de 

pacientes adultos, homossexuais, que apresentavam sarcoma de Kaposi, pneumonia 

por Pneumocystis carinii e comprometendo do sistema imune. No Brasil, elas 

começaram a se manifestar 1982, antes de existir o SUS (BRASIL, 2019). 

A Imunodeficiência humana, mais conhecido como HIV, é o causador da aids, 

que agride o sistema imunológico, responsável por defender o organismo das 

patologias (BRASIL, 2019). 

1.5.1 Epidemiologia  

Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre (2019), estimasse 

que 37,9 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com HIV; 23,3 milhões de 

pessoas tem acesso à terapia antirretroviral; existe 1,7 milhão de novas infecções por 

HIV; 770.000 milhões  de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS; 74,9 

milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia e 32 milhões 

de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia.  

Hoje em dia a epidemia é estimada controlada no Brasil, porem de quatro a 

seis a mil pessoas são portadoras do vírus da HIV levando a um total de mais de um 

milhão de pessoas infectadas no país (UFRJ, 2015). 

Cerca de 150 mil pessoas, não sabe que são soro positivos, segundo o 

ministério da saúde (2014), o que é pelo menos um terço da população.  A maior taxa 

permanece com os jovens entre 15 a 24 anos, que aumente significativamente mais 

de 50% em seis anos (SAÚDE, 2018). 

O que nos adverte a precisão de mais campanhas redirecionadas para esse 
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público, enfatizando a importância do uso do preservativo e de realizar testagem 

frequente, já um dos maiores índices mortalidade pela AIDS é o diagnóstico tardio 

(UFRJ, 2015).  

1.5.2 Agente etiológico  

A AIDS é causada pelo HIV, que tem genoma RNA, da família Retroviridae e 

subfamília Lentivirinae. Ela faz parte do grupo dos retrovírus citopáticos e não-

oncogênicos que para multiplicar-se precisam de uma enzima chamada transcriptase 

reversa, responsável pela transcrição do RNA viral para uma cópia DNA, que pode 

então agregar ao genoma do hospedeiro (BRASIL, 2019). 

No meio ambiente o HIV pode ser inativado por calor e fatores químicos como 

o hipoclorito de sódio e a glutaraldeído. As partículas virais intracelulares podem 

sobreviver no meio externo por até um dia, já as partículas virais livres podem 

sobreviver por quinze dias, à temperatura ambiente, ou até 11 dias, a 37ºC (BRASIL, 

2019). 

Ninguém sabe ao certo a origem do vírus, mas acredita-se que ele tenha 

surgido entre os anos 40 e 50. Nota-se também que todos os membros desta família 

de retrovírus possuem estrutura genômica parecida, apresentando homologia em 

torno de 50%, o que torna todos capazes de infectar linfócitos através do receptor CD4 

(BRASIL, 2019).  

1.5.3 Transmissão  

Existem muitas pessoas que se encontram na condição de soropositivos e 

vivem anos assintomáticas, porém podem estar transmitindo o vírus da 

imunodeficiência para outras pessoas através das relações sexuais sem uso de 

camisinha, através também, do compartilhamento de seringas contaminadas e até 

mesmo de mãe para filho durante a gravidez ou amamentação (BARBOSA, Keila et 

al., 2018). 

A transmissão através de drogas injetais também é muito comum, assim como 

a transmissão vertical, que é quando a mãe soro positivo tem a criança através do 

parto normal que expõem ao vírus e também quando a amamenta. A transmissão 

intrauterina ocorre em qualquer fase da gravidez, mas não é frequente no primeiro 

trimestre (BRASIL, 2019).  
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Quando o profissional da área da saúde sofre um acidente com um perfuro 

cortantes contaminado com sangue que possui o vírus da HIV ocorre a transmissão 

ocupacional. O risco de o profissional contrair o vírus é de aproximadamente 0,3% 

(BRASIL,2019).  

A transmissão do vírus através da saliva, depois de serem realizados vários 

estudos foi constatado que é extremamente baixo. Apenas o contato com o sangue, 

sêmen, secreções genitais e leite materno podem gerar a infecção da 

imunossupressão humana (BRASIL,2019). 

1.5.4 Aspectos clínicos  

As células que mais são prejudicadas são os linfócitos T CD4+, pois o HIV 

altera o DNA dessa célula e faz cópias de si mesmo para poder se multiplicar e rompe 

os linfócitos em busca de outros para continuar sua infecção (BRASIL, 2019). 

A primeira fase depois que o sistema imunológico é atacado pelo vírus é 

chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV, que é onde ocorre o 

tempo da exposição ao vírus até o aparecimento dos primeiros sintomas, que seria 

variam entre 3 a 6 semanas (BRASIL, 2019). 

Para poder produzir anticorpos anti-HIV, o organismo vai precisar de mais 30 a 

60 dias após a infecção e os primeiros sintomas serão muito parecidos com os de 

uma gripe, como febre e mal-estar (BRASIL, 2019). 

O período assintomático é marcado pela mutação do vírus onde as células de 

defesa estão em constante mutação, essa fase pode durar anos. Porém, isso não 

desfavorece o organismo ao ponto de permitir que novas patologias se instalem, pois, 

os vírus amadurecem e morrem de forma compensatória (BRASIL, 2019). 

O organismo fica cada vez mais debilitado, devido a redução dos glóbulos 

brancos para 200 unidades por mm³ de sangue e é aí que se inicia a fase 

assintomática destacada pela febre, diarreia, sudorese noturna e o emagrecimento 

isso acontece devido as essas células trabalharem com menor ação até serem 

extintas (BRASIL, 2019). 

1.5.5 Prevenção  

Existem vários tipos de prevenção combinadas e associadas conforme o estilo 

de vida de cada pessoa. Dentre estes métodos estão: Os testes rápidos para HIV, 
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ofertados gratuitamente no SUS; a prevenção da transmissão vertical que é quando o 

vírus é transmitido para o bebê durante a gravidez; o tratamento das infecções 

sexualmente transmissíveis e das hepatites virais; a imunização para as hepatites A 

e B; programas de redução de danos para usuários de álcool e outras substâncias; 

profilaxia pré-exposição (PrEP); profilaxia pós-exposição (PEP); e o tratamento de 

pessoas que já vivem com HIV (BARBOSA, Keila et al., 2018). 

Os preservativos masculinos e femininos são a única barreira 
comprovadamente efetiva contra o HIV, e o uso correto e consistente deste 
método pode reduzir substancialmente o risco de transmissão do HIV e das 
outras DST. O uso regular de preservativos pode levar ao aperfeiçoamento 
na sua técnica de utilização, reduzindo a frequência de ruptura e escape e, 
consequentemente, aumentando sua eficácia. Estudos recentes 
demonstraram que o uso correto e sistemático do preservativo masculino 
reduz o risco de aquisição do HIV e outras DST em até 95% (BRASIL, 2019, 
n.p). 

Os espermicidas que são a base de nonoxinol-9 que podem inativar o HIV e 

agentes de outras IST associados com os preservativos. Porém, a segurança e 

eficácia não estão bem-postas, então é necessário mais estudo e pesquisas para 

poder se começas a utilizar este método (BRASIL, 2019). 

1.5.6 Diagnóstico e testagem  

Para poder detectar a infecção pelo HIV são realizados quatro tipos de testes: 

detecção de anticorpos; detecção de antígenos; cultura viral; e amplificação do 

genoma do vírus (BRASIL, 2019). 

A técnica mais utilizada é a da detecção de anticorpos contra o vírus, as demais 

são menos utilizadas pois só detectam diretamente o vírus ou suas partículas 

(BRASIL, 2019). 

A contagem de células T CD4+ é mais útil no acompanhamento de pacientes 

infectados pelo HIV e é dividida em 4 momentos (BRASIL, 2019). 

O primeiro estágio é: maior que 500 células/mm3: infecção com baixo risco de 

HIV. Existe um bom retorno às imunizações de rotina e boa competência nos testes 

cutâneos de hipersensibilidade tardia (BRASIL, 2019). 

Entre 200 e 500 células/mm3: já é marcado por sinais e sintomas menores. O 

risco é moderado, com possibilidade de desenvolvimento de doenças oportunistas, 

como a candidíase oral, herpes simples recorrente, herpes zoster, tuberculose, 

leucoplasia pilosa, pneumonia bacteriana (BRASIL, 2019). 
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Entre 50 e 200 células/mm3: é um estágio com alta possibilidade de 

aparecimento de doenças oportunistas como pneumocistose, toxoplasmose do 

sistema nervoso central (SNC), neurocriptococose, histoplasmose, citomegalovirose 

localizada. Está relacionada a síndrome consumptiva, leucoencefalopatia multifocal 

progressiva, candidíase esofagiana (BRASIL, 2019). 

Menor que 50 células/mm3: Já existe o comprometimento do sistema 

imunológico com alto rico do aparecimento de doenças oportunistas como 

citomegalovirose disseminada, sarcoma de Kaposi, linfoma não-Hodgkin e infecção 

por micobactérias atípicas. A expectativa de vida nesta fase já é baixa (BRASIL, 

2019). Lembrando que esses valores são apenas a estimativa quantitativa. Alterações 

qualitativas na função dos linfócitos podem acarretar o aparecimento de doenças 

oportunistas em pacientes com níveis diferentes de células T CD4+ (BRASIL, 2019). 

1.5.7 Tratamento 

Uma pessoa com boa adesão ao tratamento atinge níveis de carga viral tão 

baixos que é praticamente nula a chance de transmitir o vírus para outras pessoas. 

Além disso, quem toma o medicamento corretamente não adoece e garante a sua 

qualidade de vida. Todos esses métodos podem ser utilizados pela pessoa 

isoladamente ou combinados (BRASIL, 2019). 

Algumas pessoas chegam ao estágio mais grave da doença devido à falta de 

tratamento, pois sua imunidade fica extremamente baixa dando uma brecha para 

algumas doenças oportunistas, tais como hepatites virais, tuberculose, pneumonia, 

toxoplasmose e alguns tipos de câncer (BRASIL, 2019). 

Os antirretrovirais (TARV) agem impedindo a multiplicação do vírus do HIV no 

organismo assim como evitam também que a imunidade fique baixa. Quando a 

pessoa faz o uso correto da medicação sua carga viral fica tão baixos que é 

extremamente difícil a chance de transmitir o vírus para outras pessoas (BRASIL, 

2019). 

Apesar dessa patologia não ter cura, hoje em dia é possível ter uma qualidade 

de vida, o que antes era considerado impossível.  Mas isso, só é possível com o uso 

regular dos TARV, que é distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2019). A seguir no Quadro 1, é apresentada a lista dos medicamentos 

disponíveis atualmente:  

 



31 
 

Tabela 1 - Lista dos medicamentos disponíveis atualmente para HIV.  

 

Item Descrição Unidade de fornecimento 

1 Abacavir (ABC) 300mg Comprimido revestido 

2 Abacavir (ABC) Solução oral Frasco 

3 Atazanavir (ATV) 200mg Cápsula gelatinosa dura 

4 Atazanavir (ATV) 300mg Cápsula gelatinosa dura 

5 Darunavir (DRV) 75mg Comprimido revestido 

6 Darunavir (DRV) 150mg Comprimido revestido 

7 Darunavir (DRV) 600mg Comprimido revestido 

8 Dolutegravir (DTG) 50mg Comprimido revestido 

9 Efavirenz (EFZ) 200mg Cápsula gelatinosa dura 

10 Efavirenz (EFZ) 600mg Comprimido revestido 

11 Efavirenz (EFZ) Solução Oral Frasco 

12 Enfuvirtida (T20) Frasco-ampola 

13 Etravirina (ETR) 100mg Comprimido revestido 

14 Etravirina (ETR) 200mg Comprimido revestido 

15 Fosamprenavir (FPV) Suspensão Oral Frasco 

16 Lamivudina (3TC) 150mg Comprimido revestido 

17 Lamivudina 150mg+Zidovudina300mg (AZT+3TC) Comprimido revestido 

18 Lamivudina (3TC) Solução Oral Frasco 

19 Lopinavir 100mg + Ritonavir 25mg (LPV/r) Comprimido revestido 

20 Lopinavir (LPV/r) Solução Oral Frasco 

21 Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 200mg + 50mg Comprimido revestido 

22 Maraviroque (MVQ) 150mg Comprimido revestido 

23 Nevirapina (NVP) 200mg Comprimido simples 

24 Nevirapina (NVP) Suspensão oral Frasco 

25 Raltegravir (RAL) 100mg Comprimido mastigável 

26 Raltegravir (RAL) 400mg Comprimido revestido 

27 Ritonavir (RTV) 100mg Comprimido revestido 

28 Ritonavir (RTV) Solução Oral Frasco 

29 Tenofovir (TDF) 300mg Comprimido revestido 

30 Tenofovir (TDF) 300mg + Entricitabina 200mg Comprimido revestido 

31 Tenofovir 300mg+Lamivudina 300mg Comprimido revestido 

32 Tenofovir 300mg+Lamivudina 300mg+Efavirenz 600mg Comprimido revestido 

33 Tipranavir (TPV) Solução Oral Frasco 

34 Tipranavir (TPV) 250mg Cápsula Gelatinosa Mole 

35 Zidovudina (AZT) 100mg Cápsula gelatinosa dura 

36 Zidovudina (AZT) Solução Injetável Frasco-ampola 

37 Zidovudina (AZT) Xarope Frasco 

   
Fonte:  Brasil (2019). 
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 1.6 HEPATITE B  

 

A hepatite B (VHB) permanece sendo um dos grandes desafios na saúde 

pública do mundo, com as suas manifestações exacerbadas e a probabilidade de 

cronificação (COSTA et al., 2019).  

É uma patologia que causa inflamação no fígado, devido à um vírus, uso de 

alguns medicamentos, álcool, drogas, assim também como algumas patologias 

autoimunes, metabólicas e genéticas. Geralmente se manifesta de maneira 

assintomática (SAUDE, 2017). 

No ano de 2005 estimou-se que mais de dois bilhões de pessoas, no 
mundo, teriam se infectado pelo VHB e deste total, cerca de trezentos e 
sessenta milhões apresentariam infecção crônica, ou seja, risco de doença 
hepática grave ou carcinoma hepatocelular (GERALDO, 2018, p. 02). 

Se fala muito sobre quais são as melhores formas de tratamento em pacientes 

diagnosticados com alguma hepatite viral, mas pouco se fala sobre as rotinas de 

diagnóstico e subnotificação, onde casos agudos que se tivessem recebido a 

atenção devida como o diagnóstico preciso e o tratamento, não entrariam para o 

quadro de cronificação (ZANOTI et al., 2018). 

1.6.1 Epidemiologia  

Só no Brasil, já foram notificados mais de 218.257 entre 1999 a 2017. Estima-

se que 325 milhões de pessoas sejam portadoras dessa patologia, ou seja, 5% da 

população mundial convive com essa patologia (OPAS, 2017). 

 Dos óbitos 70% por hepatites virais são decorrentes da Hepatite C, seguido 

da Hepatite B e A. Foi apontado então 40.198 casos novos de hepatites virais só em 

2017, que é dado mais recente (OPAS, 2017). 

1.6.2 Agente etiológico  

O que causam as hepatites virais mais predominantes segundo os clínicos e 

a epidemiologia são classificados pelas letras do alfabeto como: hepatite A, B, C, D 

e E. Esses vírus tem em comum a preferência em infectar as células hepáticas, porém, 

discordam a forma de transmitir e as decorrências da infecção (SAUDE, 2017). 

Ainda possui outros tipos vírus que também podem causar hepatite como o 

TTV, vírus G, e SEV-V, porem seu impacto clínico e epidemiológico não é tão alto 
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quanto os demais já citados. Hoje em dia, a averiguação destes vírus está 

fundamentada em núcleos de pesquisa (BARBOSA, Keila et al., 2018). 

1.6.3 Transmissão  

Assim como as demais IST a forma de contaminação e transmissão é através 

das relações sexuais desprotegidas; transfusão de sangue contaminado, na gestação 

de mãe para filho através do parto ou o leite materno; uso compartilhado de seringas, 

agulhas e materiais de higiene pessoal, assim como materiais que são utilizados para 

realizar tatuagens e a inserção de piercings (BRASIL, 2019). 

Quando se trata de um vírus resistente, o mesmo pode sobreviver sete dias 
em ambiente externo em condições normais, caso entre em contato com o 
sangue, seja por meio de picada de agulha, machucados ou fissuras, pode 
infectar num percentual de 5 a 40% indivíduos não vacinados. Além disso, 
o vírus pode permanecer no organismo e infectar outras pessoas mesmo 
antes do aparecimento dos sintomas, que tem variação de seis semanas a 
seis meses (ZANOTI et al., 2018, p. 02). 

O vírus da hepatite B é de ácido desoxirribonucleico (DNA), o seja, quando a 

infecção agrupar se em conjunto com as células do fígado, ela fará o hepatócito 

construir um novo vírus (GERALDO, 2018).  

1.6.4 Aspectos clínicos  

A maior parte dos casos de hepatite B é assintomático. Mas quando eles 

aparecem são caracterizados por três fases entre elas a Prodômica ou pré-ictérica 

período pós a fase de incubação do agente etiológico, o qual antecedente o 

aparecimento da icterícia (GERALDO, 2018). 

Geralmente são marcados pelo cansaço aos pequenos esforços, tontura, enjoo 

e vômitos, febre baixa, dor abdominal, icterícia ocular e na epiderme, colúria e acolia 

fecal, desconforto no hipocôndrio direito, urticária, etc., apesar de não serem 

específicos; a ictérica pode diminuir os sintomas da primeira fase, aparecendo 

hepatomegalia dolorosa, com possível caso de esplenomegalia. Os sinais e sintomas 

geralmente surgem de 1 - 6 meses após a contaminação com VHB (BRASIL, 2019). 

A fase aguda é causada do início da hepatite B, quando o organismo reconhece 

a parte do vírus demonstrada na membrana que recobre o hepatócito, gerando a 

inflamação. Deste ponto o efeito desta hepatite vai depender da conduta posta dentre 

vírus e hospedeiro (ZANOTI et al., 2018). 

Se as células infectadas consistam em de número pequeno, a hepatite B 
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tendente a curar-se sozinha, sem proporcionar sintomas, o que acontece em 70% dos 

episódios. Já, a hepatite B crônica é aquela em que persiste por mais de seis meses, 

o que se torna impossível se curar sozinha, significando que a defesa imunológica não 

tem condições de extinguir as células infectadas e, por esta razão, a hepatite continua 

(ZANOTI et al., 2018).  

1.6.5 Tipos de hepatite B 

Existem duas formas da hepatite B se manifestar, que podem se manifestar da 

forma aguda ou crônica. A aguda, tem curta permanência. E a crônica seria quando 

ela permanece por mais de 6 meses. O público mais acometido pelo vírus da hepatite 

B são as crianças com menos de 1 ano de idade (BRASIL, 2019). 

É importante ressaltar, mesmo sendo poucos os casos (de 0,1 a 0,5%) que 
pode haver uma resposta exagerada do organismo para a destruição dos 
hepatócitos, a qual denomina-se hepatite fulminante. Um percentual de 50% 
de hepatites fulminantes envolve a infecção pelo VHB, no caso, os sintomas 
são sangramentos, dificuldade respiratória e alterações neurológicas, como 
sonolência e confusão mental (GERALDO, 2018, p. 01). 

1.6.6 Diagnóstico 

É através de um exame de sangue que se tem o diagnóstico da hepatite B e é 

o médico é quem indica o melhor tratamento a ser realizado.  Mas, se prevenir ainda 

é a melhor jeito de evitar a doença, os cuidados são os mesmos de quais quer outro 

tipo de IST, além do cuidado mínimo de objetos de uso pessoal (BRASIL, 2019). 

Devido    a    sua    natureza    passiva    e    suas    poucas manifestações 
clínicas, os diagnósticos das hepatites causadas pelo HBV e HCV se torna 
um desafio para a grande maioria dos profissionais de saúde.  Como já dito 
anteriormente, os exames Gold Standard para a realização do diagnóstico 
não são solicitados rotineiramente pelos serviços médicos, e é de 
importância   crucial   a   identificação   dos   sintomas   e   dos resultados 
dos exames inespecíficos, como ponto de partida para   que   a   
investigação   específica   possa   identificar   os portadores de hepatites 
virais (VIANA et al., 2017, p. 75).  

1.6.7 Prevenção 

A vacina é a melhor forma de prevenção contra esse vírus. A primeira dose já 

deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-

nascido. A segunda dose 30 dias após a primeira e a terceira 30 dias após a segunda, 

que é como o esquema básico se compõe (SAUDE, 2019). 

A resposta imunológica à vacina difere em cada indivíduo.  Quando ocorre, 
há o aparecimento de soroconversão, detectando anticorpos Anti-HBs. A 
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imunidade é garantida com valores iguais ou superiores a 10mUI/ml. Com 
base nesse valor, a taxa de soroconversão global e de cerca de 95,0%, 
reduzindo com a idade (ACCIOLY et al., 2018, p. 01). 

A recomendação no Brasil é que a vacina seja tomada em três doses e depois 

disso seja realizado um teste sorológico anti-HBs para confirmar a resposta, mas 

dificilmente é terminado o esquema vacinal e por esse motivo o contagio acaba 

ocorrendo, dentre outros motivos já citados (MARTINS, Gabriel 2019).  

1.6.8 Tratamento 

O SUS oferece sem custo algum a imunização contra essa patologia em 

qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), só é necessário tomar as três doses 

corretamente (BRASIL, 2019). 

A vacina contra hepatite B é bastante eficaz, com taxas de proteção de 95%, 
com variações de 80 a 100% entre indivíduos que são submetidos a 
esquema. Apesar do benefício comprovadamente protetor, a cobertura 
vacinal entre os profissionais de saúde não é 100% (ACCIOLY et al, 2018, 
p. 01). 

É recomendado um acompanhamento ambulatorial, junto do uso de 

medicamentos para tratamento sintomático, indicando também o repouso, uma 

dieta balanceada e a abstinência ao consumo de álcool. O principal objetivo é 

impedir o progresso para doença hepática mais grave (VIANA et al., 2018). 

O tratamento pode extinguir o vírus da HBV, de uma forma que não se é 

mais possível se detectar pelo sangue ou no fígado, mas prevenção da cirrose, 

insuficiência hepática e carcinoma hepatocelular continuam sendo as prioridades 

(VIANA et al., 2018).  

1.7 HEPATITE C  

 

Como uma das principais agentes de doença hepática crônica em todo o 

mundo, a hepatite C tem ganhado grande relevância. Embora os dados sejam 

insuficientes, avalia-se o Brasil como um país com prevalência intermediária, variando 

entre 1% e 2% (PASSOS, 2006).  

Vem sendo responsável pela maioria dos episódios de transplantes de fígado 

em diversos países, pois no período em que o vírus da Hepatite C (VHC) encontra-se 

no estado de assintomático  o risco de se tornar crônico é de até 85% dos casos, além 
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do risco do desenvolvimento de complicações mais graves, como a cirrose hepática e 

carcinoma hepatocelular9 (PASSOS, 2006).   

O VHC é incidente em todo o mundo e tem uma extensa classificação 

geográfica. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2015), aproximadamente 1% 

da população mundial está infectada pelo VHC, havendo cerca de 71 milhões de 

pessoas infectadas cronicamente (OLIVEIRA, Thaysa et al., 2018).  

1.7.1 Epidemiologia 

O país com maior prevalência da VHC é o Egito, com cerca de 15% da 

população. A maior causa para essa alta taxa se deve a utilização de agulhas não 

esterilizadas nos programas para o tratamento da esquistossomose endêmica 

(BRASIL, 2016). 

Já na África, a maior taxa ocorre nas Regiões Central, Ocidental e Subsaariana. 

Nos países da América Latina e Caribe, avalia-se que haja entre 7 e 9 milhões de 

adultos positivos para VHC, já nos países da América do Norte, as taxas já são baixas 

(BRASIL, 2016). 

Com endemia intermediária para a VHC, o Brasil tem sua prevalência de 1,4 a 

2,5%17. Entre 1999 a 2011, o número de casos notificados no Sinan, foi 82.041 e 75%  

com idades entre 30 a 59 anos, sendo mais predominante no sexo masculino 

(BRASIL, 2016). 

Apesar do alto número, é possível que esses casos sejam subnotificados pois 

a prevalência de pessoas vivendo com VHC no Brasil, seja de aproximadamente 

1.450.000 casos, sedo o VHC um importe problema na saúde pública do país 

(BRASIL, 2016).  

1.7.2 Agente etiológico 

O agente etiológico é um vírus DNA, Hepatovírus da família Hepadnaviridae 

(BRASIL, 2005).  

1.7.3 Transmissão 

As causas de transmissão são iguais as da demais IST: transmissão através 

das relações sexuais desprotegidas; transfusão de sangue contaminado, na gestação 

de mãe para filho através do parto ou no leite materno; uso compartilhado de seringas, 
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agulhas e materiais de higiene pessoal, assim como materiais que são utilizados para 

realizar tatuagens e a inserção de piercings (BRASIL, 2019). 

1.7.4 Aspectos clínicos 

É incomum o surgimento de sintomas agudos, porém não é impossível e os 

que mais acometem são: cansaço, tontura, enjoo, vômitos, febre, dor abdominal, 

icterícia ocular e na epiderme, colúria e acolia fecal (BARBOSA, Keila et al., 2018). 

É uma patologia comumente assintomática, por isso a seriedade de consultar 

regularmente e realizar exames de rotina, pois diagnóstico precoce aumenta o efeito 

da terapêutica (BRASIL, 2019). 

1.7.5 Tipos  

Segundo o Ministério da Saúde (2019) quando a infecção prossegue por mais 

de 6 meses, o que é comum em até 80% dos casos, distinguir-se a evolução para a 

forma crônica. Cerca de 20% dos infectados cronicamente pelo vírus podem evoluir 

para cirrose hepática e cerca de 1% a 5% para câncer de fígado. 

1.7.6 Prevenção  

Para evitar a contaminação com o vírus algumas precauções devem ser 

adotadas já que ainda não existe a imunização, como não usar drogas injetáveis nem 

compartilhar objetos de higiene pessoal como escova de dente e lâminas de barbear. 

Quando for a manicure utilizar os seus pertences como alicates, lixas e espátulas 

(BRASIL, 2015). 

O HCV pode sobreviver até quatro dias fora do corpo humano, por isso a 

importância de quando for realizar exames, verificar se a agulhas ou qualquer outro 

objeto que entre em contato com sangue são descartáveis ou estão devidamente 

esterilizados. Também é de suma importância utilizar o preservativo em todas as 

relações sexuais e antes de engravidar, realizar o teste para saber se possui o vírus 

do HCV. Caso seja portado, não ingerir bebidas alcoólicas, pois o risco de desenvolver 

complicações são maiores (OLIVEIRA, Thaysa et al., 2018) 

Com o surgimento de exames para detecção da hepatite C, a incidência 
anual vem caindo. Isso é mais significativo em receptores de transfusões, 
pois essa era a principal via de transmissão e atualmente o risco de adquirir 
hepatite C por transfusão sanguínea está entre 0,01 e 0,001% (IMF, 2018). 
Atualmente, o maior risco é dos usuários de drogas, que nos EUA tem 72 – 
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90% de prevalência de infecção. Estima – se que após 6 a 12 meses de uso 
de drogas endovenosas, 80% dos indivíduos estão infectados (IMF, 2018, 
n.p). 

1.7.7 Diagnóstico  

É realizado através do exame anti-HCV e confirmado por biologia molecular 

(HCV-RNA quantitativo). Todos os exames estão disponíveis no Sistema Único de 

Saúde (SUS) gratuitamente (BRASIL, 2019). 

Segundo a Portaria GAB/SVS nº 25/2015, o diagnóstico da hepatite C é 

realizado com um teste capaz de detectar a presença do anticorpo contra o HCV (anti-

HCV) (BRASIL, 2019). 

Como normalmente a infecção é assintomática, poucas pessoas são 
diagnosticadas durante a fase aguda da doença e continuam sem 
diagnóstico até os sintomas alcançarem um patamar secundário, causando 
danos ao fígado – muitas vezes décadas após a infecção. Testes 
sorológicos são usados para detectar a presença de anticorpos do VHC 
(MSF, 2018, n.p). 

Quando o resultado for reagente, se faz necessário realizar um teste capaz de 

detectar a presença do RNA do HCV na amostra, também conhecido como teste de 

carga viral do HCV. Caso esse teste também seja reagente ao HCV, e constatado o 

diagnóstico da infecção pelo HCV (BRASIL, 2019). 

1.7.8 Tratamento 

A redução da atividade inflamatória habitua impedir o acréscimo da cirrose e 

carcinoma hepatocelular, havendo também evolução na qualidade de vida dos 

pacientes (STRAUSS, 2001). 

Os medicamentos disponíveis até o momento, alcançam os alvos indicados em 

menos da metade dos pacientes que estão em tratamento. Apesar do pequeno 

número, a medicina hoje m dia tenta evoluir cada vez mais, e se comparar com 20 

ano atrás é nítido a diferença (STRAUSS, 2001). 

O tratamento de hepatite C está mudando rapidamente. Os novos 
medicamentos – chamados agentes antivirais diretos (AAD) – são muito 
mais seguros e eficazes em comparação a tratamentos antigos, além de 
causarem mens efeitos colaterais. Foram disponibilizados, nos últimos 
anos, tratamentos inovadores e aprimorados para hepatite C que põem 
curar a doença em um prazo de até 12 semanas. Essas terapias, mais 
seguras e eficazes, requerem que os pacientes tomem apenas um comprido 
por dia, um grande avanço em comparação aos tratamentos anteriores, que 
envolviam injeções dolorosas e causavam efeitos colaterais mais graves 
(MSF, 2018, p. n.p). 
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Com toda via, para uma melhor resposta o ideal é que o tratamento ser 

realizado o quanto antes para poder evitar que o vírus evolua para as demais fazes 

(STRAUSS, 2001).  

O tratamento também da depende do tipo do vírus se é genótipo e do 

comprometimento do fígado, se está com fibrose. Para poder se identificar isso é 

preciso que sejam realizados exames específicos, como a biópsia hepática sem 

proeminências clínicas de cirrose e exames de biologia molecular (BRASIL, 2019. 

1.8 A SAIDA TEMPORARIA DENTRO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL N 7210/1984 

 

O sistema prisional brasileiro é composto por um conjunto de prisões, cadeias 

e presídios em todo o território nacional, sendo que os regimes prisionais são divididos 

em três partes, conforme explana o Código Penal (BRASIL, 1984): 

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 
semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, 
salvo necessidade de transferência a regime fechado. 

1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança 
máxima ou média; 

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 
estabelecimento similar; 

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado. 

2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes 
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais 
rigoroso:  

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la 
em regime fechado; 

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos 
e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime 
semiaberto; 

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) 
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto (BRASIL, 1941, 
n.p). 

Explico. Os regimes prisionais, como demonstrado pelo Código Penal, são 

separados em três partes: regime fechado, relacionado ao indivíduo condenado a uma 

pena superior a 8 anos; o regime semiaberto quando cuja pena seja superior a 4 anos 
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e não exceda a 8 anos, observando que o mesmo não seja reincidente e o regime 

aberto, com a pena igual ou inferior a 4 anos, condenado não reincidente (BRASIL, 

1984). 

Nos precisos termos do art. 122 da Lei de Execução Penal, os condenados que 

cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída 

temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, vale dizer, sem escolta, nos 

seguintes casos: I – visita à família; II – frequência a curso supletivo profissionalizante, 

bem como de instrução do segundo grau ou superior, na comarca do juízo de 

execução; III – participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio 

social (BRASIL, 1984). 

Conforme afirmam os doutrinadores Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio 

Smanio “os destinatários da previsão legal são, em princípio, somente os presos que 

se encontram em regime semiaberto [...]”. A autorização será concedida por ato 

motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração 

penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos, conforme a Lei de 

Execução Penal: I – comportamento adequado; II – cumprimento mínimo de um sexto 

da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente; III – compatibilidade 

do benefício com os objetivos da pena (BRASIL, 1984). 

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) 
dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.  

1o Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as 
seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as 
circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:  

I - Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde 
poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;  

II - Recolhimento à residência visitada, no período noturno;  

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos 
congêneres (BRASIL, 1984, n.p). 

Após o período de 7 dias, o reeducando retorna ao presídio, com horário 

específico deste retorno, conforme determinação interna. Ao retornar da saída 

temporária, o detento passa por uma revista pessoal realizada pelos agentes e é 

encaminhado para a cela que já se encontrava antes de usufruir do benefício, 

juntamente com os demais presos. 

No seu retorno ao presidio não é realizado nenhum procedimento dentro da 

área da saúde, por tanto ressaltamos a importância do teste rápido no seu retorno, 
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pois sem isso o setor saúde não conseguirá ter um controle maior sobre isso.  

1.8.1 Políticas sociais sobre a saúde de pessoas privadas de liberdade  

Para que o Estado possa realizar amparo as classes mais desfavorecidas, são 

realizadas as políticas sociais, que deveriam auxiliar no remanejamento dos 

benefícios concedidos, tentando reduzir as diferenças difundidas pelo aumento 

socioeconômico (HÖFLING, 2001). 

A ampliação desta população em cárcere e os assuntos interligados as 

diferenças sociais tem gerado uma grande tensão nas instituições responsáveis pela 

preparação das políticas sociais que propõem-se aperfeiçoar as categorias de 

existência neste sistema (LERMEN et al., 2015).  

Nas últimas três décadas o estado tem desenvolvido políticas direcionadas a 

esta população privada, a qual explanarei um pouco neste capítulo da pesquisa.   

Existem três marcos essenciais dessas políticas feitas exclusivamente para as 

pessoas em cárcere privado: a Lei de Execução Penal (LEP, 1984),  o qual dei ênfase 

no artigo 14. O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP, 2003), e 

por último a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP, 2014).  

O objetivo é falar um pouco sobre essas leis, a qual os reeducandos tem direito 

e muitas das vezes nem fazem conhecimento, assim como as demais populações que 

não estão privadas de liberdade.  

1.8.2 A assistência à saúde garantida ao condenado 

A Carta Magna traz em seu artigo 5º todos os direitos e garantias fundamentais, 

dentre eles estão inclusos os direitos dos presos especificado em seu inciso “XLIX – 

é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” (BRASIL, 1984), 

portanto a Lei Maior deixa claro que o preso não pode ser submetido a nenhuma 

situação que o prejudique. No mesmo patamar, a LEP em seu artigo 14, dispõe sobre 

a garantia que o reeducando tem sobre a assistência à saúde de maneira preventiva 

e curativa. Dentro deste atendimento estão inclusas consulta ao médico, ao dentista 

e ao farmacêutico, além da equipe de enfermagem atuando constantemente (BRASIL, 

1984). 
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Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo 
e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e 
odontológico. 

1º (Vetado). 

2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a 
assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 
autorização da direção do estabelecimento. 

3° Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no 
pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido (BRASIL, 1984, n.p). 

Desta forma, quando não se realizar a assistência necessária dentro do 

presidio, deverá ser encaminhado este reeducando para uma unidade de pronto 

atendimento ou básica para que assim seja realizada. 

1.8.3 O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) 

A Portaria Interministerial 1.777, de 9 de setembro de 2003, aprova o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), que oferece o direito dos 

reeducandos a uma assistência à saúde de maneira absoluta, quanto:  

Prestar assistência integral resolutiva, contínua e de boa qualidade às 
necessidades de saúde; reduzir os agravos mais frequentes; definir e 
programar ações e serviços consonantes com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS); implementar a intersetorialidade; 
democratizar o conhecimento do processo saúde/doença, dentre outras 
(SILVA et al., 2016, n.p). 

Com isso, a enfermagem possui um papel fundamental, pois contribui com a 

reintegração deste apenado a sociedade, por meio de uma sistemática singular e 

integral, sem haver algum tipo de preconceito e discriminação, correspondendo aos 

preceitos éticos essenciais de sua competência profissional (PATRICIO, 2018).  

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

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) 

O objetivo dessa política é garantir o acesso integral ao SUS da população 

privada de liberdade, através da qualificação e da humanização da atenção à saúde 

no sistema prisional, com ações conjuntas nas áreas da saúde e da justiça, nas 

esferas federais, estaduais e municipais (BRASIL, 2014). 

Ela prevê os serviços de saúde em três diferentes constituições, divididas e 
definidas pelo número de pessoas em cada complexo penitenciário e/ ou 
unidades prisionais – até 100 pessoas (tipo I), de 101 a 500 pessoas (tipo 
II) e de 501 a 1200 pessoas (tipo III). As equipes de atenção básica prisional 
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tipos , II e III contam com uma equipe multidisciplinar composta por cirurgião 
dentista, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, técnico de higiene 
bucal, podendo ser acrescida, dependendo dos tipos anteriormente citados, 
de outros profissionais como médico psiquiatra, assistente social, 
farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e 
nutricionista. Os serviços de saúde dentro dessas instituições devem estar 
integrados a uma Unidade Básica de Saúde fora das instituições (BRASIL, 
2014, n.p). 

Esta política significa uma grande melhoria na assistência à saúde dos 

apenados, pois garante os seus diretos sociais. O público-alvo da política compreende 

a dimensão dessa população, o que significa que todos os indivíduos que estão sob 

custódia do estado, sejam em regime fechado, semiaberto, aberto ou cumprindo 

medida de segurança, tem esta política concedida (BRASIL, 2014).  

Outra melhoria é a abrangência de colaboradores dos serviços prisionais e dos 

familiares dos nas atuações de acesso e atenção dos agravos à saúde. A parti disso, 

a saúde não será assegurada apenas à reeducandos (BRASIL, 2014). 

1.9 A SAÚDE DA MULHER DENTRO DO SISTEMA CARCERARIO   

 

A pesquisa que foi realizada teve como alvo os reclusos masculinos, porém 

gostaria de dar ênfase neste capítulo sobre a saúde da mulher, que também está 

privada de liberdade.  

Atualmente, o Sistema Prisional Brasileiro adota medidas de funcionamento 
conforme estabelecida pela Lei de Execução Penal 7210/843 e pela Lei 
11.106/20054 que inseriu modificações no Código Penal Brasileiro 
principalmente no que se refere as peculiaridades femininas. Contudo, o 
sistema prisional ainda adota postura androcêntrica, que não valoriza as 
especificidades das mulheres, colocando-as em condição de 
vulnerabilidade incrementada (LÔBO et al., 2019, p. 02).  

 

Segundo LÔBO et al. (2019), a mulher que está dentro do sistema 

penitenciário tem maior probabilidade de já estar portado algum tipo de IST, devido a 

possibilidade de já ter se prostituido e por poder conter um histórico de abuso sexual 

antes de ser detida.  

É de suma importância que o POP se aplique também as mulheres para que 

todos tenham o direito de tratamento se portadores de alguma IST, pois não é fato que 

o sistema carcerário aumenta a vulnerabilidade de quem nele está inserido 

(OLIVEIRA, Karlayane et al., 2019). 
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2 SOBRE O PRESIDIO ABORDADO PARA A PESQUISA   

O presidio a qual foi selecionado para realizar a implantação do POP comporta 

hoje um total de 211 reeducandos, porém a rotatividade de apenados acontece 

constantemente, ou seja, o preso que está em cárcere privado hoje aqui, amanhã 

pode ganhar um alvará de soltura ou ser transferido para outra unidade, de qualquer 

forma o número não baixa, é geralmente o mesmo, apesar de haver essas mudanças 

frequentes.  

2.1 DIFICULDADES  

 

Com tudo, é um número significativamente alto para os padrões estimulados e 

com isso a realização de uma assistência à saúde é mais dificultosa, pois a demanda 

de solicitações de atendimento é mais alta para a quantidade de profissionais que 

atuam nessa área.  

Apesar de essa ser uma das maiores dificuldades encontradas, o presidio 

nunca negligencia o atendimento e sempre procura prestar a melhor a assistência que 

pode a estes reeducandos.  

2.2 PROCEDIMENTO  

 

Como mencionado, já são realizadas as testagens rápidas para IST quando o 

apenado da entrada na unidade, mesmo sem haver algum tipo de procedimento e 

quando positivo para alguma das patologias já é encaminhado para realizar o 

tratamento.  

2.3 ÍNDICES  

 

Entre maio de 2019 a maio de 2020 mais de 50 apenados realizaram o 

tratamento para algum tipo de IST e se ainda constam dentro do sistema prisional, 

continuam sendo monitorados até receber alta médica.  

Este monitoramento realizado é de suma importância, mas sem ter o controle 

dos apenados que saem e retornam, fica difícil se ter um controle maior do que 

acontece lá dentro das galerias, como já mencionamos nesta pesquisa várias vezes. 

Entre maio de 2019 e maio de 2020, foram realizados cerca de 449 testes 
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rapidos, desse número 15 apenados foram diagnosticados com sífilis, 4 com hepatite 

C, 2 com hepatite B e 1 com HIV.  

2.4 PROBLEMA  

 

Por conta da rotatividade já mencionada a maioria não se encontra mais dentro 

desta unidade, somente 8 infectados por sífilis continuam sendo monitorados após 

terem feito o tratamento conforme prescrição médica.  

Por este motivo ressaltamos a importância do controle de IST no retorno desses 

apenados. Este procedimento apenas enfatiza a relevância do controle continuo com 

toda a população que se mantem em cárcere privado.   
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3 O PAPEL DO ENFERMEIRO DENTRO DOS PRESIDIOS  

Apesar do sistema prisional ter passado por diferentes mudanças ao longo dos  

séculos, poucos foram os avanços, deste modo, se faz necessário um estudo, 

avaliando o aporte do desempenho do profissional de saúde nas mais diferentes 

situações em que ele se encontra dentro do cárcere (SILVA et al., 2016). 

3.1 DESEMPENHO 

 

O enfermeiro desempenha seu papel dentro deste cenário através de práticas 

como campanhas de vacinação, distribuição de métodos de barreira, triagem, 

acolhimento, assim como orienta sobre as IST. Ainda, realiza coleta de preventivo, 

exames laboratoriais, testes rápidos e educação continuada para os demais 

profissionais que atuam nesta área (COFEN, 2011). 

A atuação do Enfermeiro no sistema penitenciário contribui para a produção 
de perspectiva de cuidado nas relações sociais, visando que cuidar do outro 
vai além da lógica dos níveis de atenção à saúde. As ações realizadas pelo 
enfermeiro sejam elas assistenciais ou administrativas, se diferenciam 
realidade extramuro, pois estão diante de uma população específica e com 
necessidades diferenciadas (SILVA et al., 2016, n.p) 

Ainda podem ser implementados algumas ações, como a de palestras 

periódicas para abordar assuntos pertinentes a patologias atuais e que mais cometem 

os apenados, meios de prevenção, possíveis complicações que podem ocorrer e 

como já falado, educação continuada aos profissionais que atuam na área de saúde 

e que tem contato com os apenados (MEDEIROS,2019).   

Mas para tais atos de saúde aconteçam, é necessário que seja garantido à 

individualidade do apenado, como uma prestação de assistência primaria, ou seja, 

preventiva, o provimento de nutrição apropriada e a efetivação de atividades físicas, 

assim como a conservação dos vínculos familiares e a integração a sociedade 

(BARBOSA, Mayara et al., 2019).   

Os demais profissionais que atuam na área de enfermagem, são membros 

fundamentais da equipe, pois ao lado ao enfermeiro podem colaborar com uma 

qualidade de vida, proporcionando promoção a saúde, conforto e humanização 

(COSTA et al., 2019).  



47 
 

3.2 COMPROMETIMENTO 

 

 Ao prestar o cuidado, se faz necessário haver o comprometimento de oferecer 

uma assistência integral, diminuindo a discriminação e o preconceito, promovendo 

orientação e supervisão, pois temos a enfermagem como exemplo de prestador de 

cuidados elementares a saúde nos cárceres privados (MEDEIROS, 2019).   

Além disso, a enfermagem deve garantir que a assistência à saúde dos 

reeducandos ocorram de forma humanizada, como já mencionado, pois a utilização 

de tais princípios aperfeiçoam a escuta qualificada, a assim, diminui as 

vulnerabilidades e demais problemas de saúde notados, adotando os preceitos éticos 

de sua profissão (BARBOSA, Mayara et al., 2019).  

3.3 BARREIRAS  

 

Ainda existem diversas barreiras a serem enfrentadas neste campo, como a 

falta de autonomia do enfermeiro dentro das unidades que desta maneira dificulta 

muito as suas ações, a ausência de determinados profissionais específicos também é 

uma grande divergência, assim como a periculosidade (MEDEIROS, 2019).  

Há cerca de 236 equipes de saúde no sistema penitenciário oferecendo 
atendimento a 150 mil pessoas privadas de liberdade. A carga horária dos 
profissionais de saúde para até 100 presos na unidade prisional é de 4 
horas semanais, e acima de 500 presos é de 20 horas semanais (OMS, 
2017, n. p.)  

Essa população mesmo privada de liberdade deve ter um atendimento 

seguindo os princípios do SUS que são a qualidade, a equidade e integralidade, eles 

têm os mesmos direitos do que as demais pessoas que não estão sendo mantidas em 

regime fechado (COSTA et al., 2019).  

3.4 CONDIÇÕES DO SISTEMA PENITENCIARIO  

 

É possível evidenciar que o sistema penitenciário brasileiro sofre com 

condições bastante precárias, contando com superlotação, estrutura física insalubre, 

alimentação inadequada, ausência de assistência à saúde, judicial e educacional, 

tornando cada vez mais a penitenciária um local de grandes riscos à saúde física e 

mental (SILVA et al., 2016). 
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 Mesmo a equipe de enfermagem sendo um dos pilares a assistência à saúde 

dos reeducandos, ainda é um campo praticamente desconhecido para os profissionais 

que atuam na área e é notável a precisão de se avaliar as atuações já alcançadas 

com esta população, pois a muito o que se realizar e melhorar pela frente 

(MEDEIROS, 2019).
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4 DELIMITAÇÃO METODOLÓGICAS  

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética com o parecer número 

254832192.0000.5593. Foi realizada dentro de dois amplos modelos, na enfermagem, 

com hipóteses subjacentes sobre as complicações do fato: a hipótese positivista, que 

analisa o mundo através de uma realidade objetiva que pode ser notada e medida de 

alguma forma, e a hipótese naturalista, é a que verifica a inclusão do conhecimento 

humano como é vivenciado (FRAGATA, 2017). 

4.1 TIPO DE PESQUISA  

 

É escolhida através do objetivo a qual deseja ser alcançando, trata dos 

princípios fundamentais da pesquisa científica, assim como estima os eventos e dá 

um proposito no que acontece dentro no seu estudo (GIL, 2007) 

Significa organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, investigação; 
ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem 
percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer 
ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos 
instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica (FONSECA, 
2002, n.p). 

4.1.1 Pesquisa descritiva  

Exige de quem está realizando uma série de elementos sobre o que se deseja 

pesquisar. Esse tipo de estudo almeja apresentar os acontecimentos e feitos de algum 

fato (SILVEIRA, 2017). 

Os estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma 
descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da possibilidade 
de verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes não 
existe por parte do investigador um exame crítico das informações, e os 
resultados podem ser equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como 
questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas 
quantificáveis, gerando imprecisão (TRIVIÑOS 1987, p. 112). 

4.1.2 Pesquisa explicativa 

Além de descritiva, essa pesquisa também é explicativa, o que segundo Gil 

(2007, p. 43) esse método atentasse em identificar os fatores que causam ou que 

colaboram para o acontecimento dos fatos. Ou seja, ela esclarece o porquê dos 

eventos em decorrência dos resultados apresentados.  
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O autor ainda explica que pode ser a continuação de outra pesquisa descritiva, 

identificando os fatores que geram um acontecimento, mas é necessário   que esteja 

o suficiente descrito e detalhado (GIL, 2007).  

4.1.3 Pesquisa qualitativa  

É uma metodologia de carácter exploratório, ou seja, o pesquisador não se 

pressupõe a números, mas sim, em explicar a compreensão de um determinado grupo 

ou organização. Não são feitos julgamentos nem permitido que seus preconceitos e 

crenças interfiram na pesquisa (GOLDENBERG, 1997).  

A coleta dos dados pode ser realizada através de grupos de discussão e 

entrevistas individuais. A amostra de dados, geralmente é pequena e os entrevistados 

são incitados a falar sobre o assunto abordado do estudo (MINAYO, 2001).  

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto 
de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O 
conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é 
de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou 
grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações 
(DESLAURIERS, 1991, p. 58). 

4.2 LOCAL E PERIODO  

 

A pesquisa foi realizada dentro de uma unidade prisional, localizada no 

município de Caçador – SC, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, com o 

intuito de implantar o procedimento para testes rápidos em detentos que retornam da 

saída temporária.  

4.3 POPULAÇÃO ALVO DA PESQUISA  

 

Foi realizada dentro do Presidio Regional de Caçador – SC. O público alvo 

foram todos os reclusos masculinos que retornam da saída temporária. 

O motivo pelo qual a pesquisa não foi realizada com as mulheres é devido o 

curto período em que elas passavam pela unidade a qual foi abordada.  Ou seja, era 

difícil que elas recebessem o benefício da saída temporária, para assim serem 

incluídas neste projeto.  

Mas o POP sendo implantado, deve valer para toda a população carcerária, 

não somente para os homens em cárcere.  
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5 ETAPAS PARA COLETA DE DADOS  

 É a forma como foi conduzido o procedimento e como deverá ser, desde a 

entrada do preso, quando retorna da saída temporária até a sua escolta ao setor 

saúde, que será realizado os testes rápidos, para a detecção de uma possível IST, 

que ocorreu enquanto o apenado se encontrava fora do presidio.    

5.1. PRIMEIRA ETAPA  

 

O reeducado ao retornar da saída temporária para a sua unidade até o horário 

permitido, a qual já foi abordado, será encaminhado para a cela junto dos demais 

apenados onde já convivia, aguardando então para ser realizado o procedimento. A 

qual ocorre todas as semanas nas terças e sextas-feiras. 

Em presos que dão entrada no presidio, aguardam em uma cela diferente dos 

demais até passarem pela custodia e ser definido se ficará detido ou não. Desta forma, 

só serão realizados os testes nos reeducando antigos, após serem feitos nos novos, 

pois os mesmos, como já mencionado, são separados.  

5.2 SEGUNDA ETAPA  

 

 Para os agentes penitenciários saberem quais presos devem nos trazer, é 

necessário que cadastremos no sistema todos os nomes dos apenados, assim 

quando o plantão já houver realizado todos os procedimentos necessários dentro das 

galerias, escoltam os presos até o setor saúde.  

Chegando no setor saúde o reeducando será convidado a se sentar, em 

seguido me apresento e explicado sobre o procedimento que será realizado, peço 

para que assine o termo de consentimento livre e esclarecido.  

5.3 TERCEIRA ETAPA  

 

Preparo o material necessário, aviso o apenado sobre a “picada” feita com uma 

lanceta e em seguida coleto a amostra de sangue com uma pipeta através da polpa 

digital ou o fluido oral através um swab, depende do fabricante. A amostra que foi 

coletada independentemente de qual seja será posta no local indicado dos testes, a 

solução tampão em cima da amostra, ou no local indicado, dependendo do teste.  
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5.4 QUARTA ETAPA  

 

Para que o resultado seja reagente é necessário que pareçam duas linhas 

coloridas, uma na linha C e outra na linha T, a qual é indicado no teste.  

Já para não ser reagente, é necessário que somente uma linha C, possa ser 

visualizada, o qual indica que o teste foi feito corretamente e o apenado não possui 

alguma IST.  

As vezes ocorre de o resultado do teste ser invalido, que é quando não aparece 

nenhuma das linhas, ou somente a linha T.  

5.5 QUINTA ETAPA  

 

Quando o resultado do teste for reagente para alguma das IST, informamos ao 

reeducando da maneira mais humanizada possível. Explicaremos quais serão os 

seguintes passos a seguir e sanamos quais quer duvidas que possa ter sobre a 

patologia e tratamento. 

Se o resultado for não reagente, comunicamos ao reeducando da mesma forma 

e continuamos monitorando. Caso ele saia e retorne, faremos o teste de novo e se ele 

solicitar por ter se exposto em ambiente ou situação de risco, também é refeito tais 

testes.  

5.6 SEXTA ETAPA   

 

Em seguida preenchemos a ficha de notificação compulsória e entregamos 

para a enfermeira de referência da UBS mais próxima. A enfermeira recebendo a 

notificação já é feito a requisição de um exame laboratorial para poder ser coletado o 

material e assim constatar o diagnóstico.  

Quando o exame chegar, o detento é encaminhado para uma consulta médica. 

Desta forma o doutor poderá dar o diagnóstico preciso e prescrever o tratamento mais 

adequado, dependendo da IST que foi reagente. 
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6 RESULTADOS  

Os testes rápidos já são realizados quando o detendo dá entrada no presidio, 

mas, quando ele cumpre uma parte da pena, ganha o direito de uma saída temporária 

e ao regressar à sua unidade, não são refeitos esses testes.  

E é a partir deste ponto que começam a gerar divergência nas informações, 

pois, sem ser realizado novamente os testes, não tem como saber se ele está ou não, 

infectado, sem começar a apresentar sintomas específicos.  

Foram realizados 20 testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, ou seja, 20 

detentos saíram e retornaram para o presidio. Desses 20 reclusos, 5 foram reagentes 

para sífilis e 1 reagente para hepatite C.  

Conversando com cada um deles, percebi a preocupação, pois não faziam ideia 

de que patologia se tratava. Logo após sanei todas as dúvidas e expliquei como 

iriamos dar continuidade.  

A seguir é feito uma notificação compulsória e entregue na UBS do bairro, para 

que a enfermeira faça a requisição de exame laboratorial, e assim encaminharmos o 

mesmo para fazer o exame e confirmar o diagnóstico.  

Quando o exame já estiver em mãos, levamos este detento para uma consulta 

onde o médico dará o diagnóstico. Se confirmado diagnóstico para sífilis já será 

entregue a receita para pegar a medicação na farmácia e dar início ao tratamento, 

assim que possível. Se for confirmado para HIV, hepatite B ou C, encaminhamos o 

detento para uma consulta na vigilância epidemiológica com um médico infectologista 

para começar a usar os antirretrovirais.  

É possível que o Diagnóstico não se confirme para nenhuma dessas infecções, 

o que chamamos de falso positivo, então monitoramos este apenado nos próximos 

meses para ter certeza que não está infectado com alguma dessas ISTs, ou com uma 

outra possível patologia.  

6.1 GRAFICO  

 

O Gráfico 1 apresenta o índice de infecção dos apenados que retornaram para 

o presidio entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020.  
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Gráfico 1 - Testes rápidos realizados entre janeiro e fevereiro de 2020.  

 

 
 Fonte: O autor (2020). 

  

 Como descrito, o índice é extremante alto para uma amostra tão pequena, e 

por este motivo seria interessante um controle mais rigoroso desses reeducandos que 

saem e voltam para dentro dos presídios.  

Pois, desta forma conseguiríamos mapear além dessas, outras patologias que 

se instalam dentro das galerias, e deste modo poder dar uma melhor qualidade de 

vida, pois o fato dele estar preso não significa que não mereça um atendimento à 

saúde, com qualidade.  

Precisamos que essas pessoas retornem a sociedade melhores do que 

entraram, para que não disseminem infecções, mas, sim conhecimento e possam se 

cuidar melhor, tendo consciência das possíveis complicações para ele e seu parceiro. 

6.2 FLUXOGRAMA  

 

Para poder entender melhor como será dado continuidade após ser feito os 

testes rápidos, elaborei um fluxograma, que simula um método por meio de uma 

ilustração, veja a seguir:  

 

HIV Sifilis Hepatite C Hepatite B
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Fluxograma 1 - Passo a passo do que fazer após ter coletado o teste rápido.  

 

 
Fonte: O autor (2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Notamos que o número de estudos científicos em relação a saúde dos 

apenados só vem aumentando, esta realidade é devida por conta da ressignificação 

ao cuidado integral da saúde desses apeados, no qual só vem aumentando está 

população cada vez mais.   

A realização deste trabalho justifica-se pela vulnerabilidade que os apenados 

são acometidos devido a privação de liberdade. Nota-se a necessidade de controle 

mais intransigente da entrada desses reeducandos, após a saída temporária.  

Dentro desta unidade todos os objetivos impostos foram alcançados com 

sucesso. A maior dificuldade encontrada foi a escolta dos reeducados da sua cela até 

o setor saúde, que era onde estava alocada para fazer as coletar dos testes. Refiro 

ser uma dificuldade para quem os desloca, pois existe todo um procedimento de 

segurança a ser seguido, o qual os agentes penitenciários realizam para a proteção 

de todos. 

Notamos que a realização de assistência à saúde dos reeducandos também é 

dificultosa, por conta da demanda de solicitações de atendimento que é bem mais alta 

do que a quantidade de profissionais disponibilizados na unidade.  

Apesar dessas dificuldades encontradas, o presidio nunca negligencia o 

atendimento à saúde e sempre procura prestar a melhor a assistência que pode a 

estes reeducandos.  

A assistência da enfermagem aos apenados, foi realizada mediante um 

conjunto de ações que vitalizam o cuidado integra, como a realização da escuta 

terapêutica com reeducandos diagnosticados com algum transtorno mental ou quando 

foi percebido a necessidade deste cuidado, a triagem e realização de exames 

admissionais e testes rápido feitos na entrada e no retorno das saídas temporárias.  

 É desafiador prestar assistência a está população, devido as inúmeras 

limitações a qual temos, porém é necessário ter um olhar diferenciado e assim refletir 

sobre como podemos colaborar para a superar estas barreias. 

Seria interessante dar continuidade nesse estudo nos próximos anos para 

saber se este POP auxiliou de alguma forma no controle das ISTs e conseguiu antes 

de tudo realizar a prevenção.  

Concluo que a implementação de um procedimento operacional padrão para 

teste rápido em detentos que retornam da saída temporária, seria o início para o 
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mapeamento e controle de ISTs nas unidades, pois com o resultado foi obtido, já 

conseguimos encaminhar para uma consulta médica e assim iniciar o tratamento 

evitando disseminação de possíveis patologias. 
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ANEXO A – LAUDO DE TESTE RÁPIDO
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APÊNDICE A – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  
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