
 
 

Os impactos da tecnologia na  
Educação, saúde e meio ambiente 

26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

1 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

 

EIXO TEMÁTICO: GT 4: Saúde e endemias na Amazônia 
 
 

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INFECÇÃO POR GONOCOCOS EM 

INTERNOS DE UM CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA REGIÃO NORTE. 
 

 

 Cilene A. S. Mello1 

 Jamyle B. da Silva2 

 Karina K. M. Almeida2 

 Lucas Sodré2 

 Mateus Botelho2 

 

 

 Resumo: O ambiente prisional confere vários fatores de risco que favorecem a disseminação de 

doenças infectocontagiosas, dessa forma, o sistema penitenciário age como um foco concentrador 

de infecção, como a gonorreia, de fácil contágio e transmissão, principalmente via relações sexuais 

desprotegidas. Logo, esse trabalho visa demonstrar os fatores riscos – faixa etária, estado civil, 

escolaridade e uso de drogas – associados a infecção por gonococos em apenados de um centro de 

recuperação de Marabá-Pa. Este estudo trata-se de uma pesquisa ecológica de série histórica, com 

abordagem quantitativa, realizada em reeducandos ativos do Centro de Recuperação Agrícola 

Mariano Antunes, localizado em Marabá-PA. O processo de obtenção dos dados foi feito através 

de uma busca nas fichas de inserção dos reeducandos com gonorréia da casa penal e por meio dos 

prontuários médicos ativos e arquivados na instituição pesquisada até o mês de janeiro de 2018. A 

análise dos dados obtidos neste estudo demonstrou que a maioria dos apenados portadores de 

gonorreia são adultos jovens (42%), com baixo grau de escolaridade, sendo 21% analfabetos e 

42% com ensino fundamental incompleto e sem relacionamento estável (58%) em relação ao uso 

de drogas 47% usa ou já usou drogas. Portanto, o comportamento de risco associado ao ambiente 

prisional pode ter sido o agente facilitador para a transmissão dessa doença visto que o pouco nível 

de informação sobre as patologias, associado ao espaço em que se encontram dificulta a adesão 

de medidas preventivas na população privada de liberdade.  

 

Palavras Chave: Sistema prisional; Gonorreia; Doenças sexualmente transmissíveis.  

 

 

 RISK FACTORS ASSOCIATED WITH GONOCOCHAL INFECTION IN A NORTH 

REGION RECOVERY CENTER. 

 

Abstract: The prison environment confers several risk factors that favor the spread of infectious 

diseases, thus, the penitentiary system acts as a focal point of infection, such as gonorrhea, easily 
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transmitted and transmitted, mainly through unprotected sex. Therefore, this study aims to 

demonstrate the risk factors - age range, marital status, schooling and drug use - associated with 

gonococcal infection in distressed patients from a Marabá-Pa recovery center. This study is an 

ecological research of a historical series, with a quantitative approach, carried out in active 

reeducators of the Mariano Antunes Agricultural Recovery Center, located in Marabá-PA. The 

process of obtaining the data was done through a search in the inserts of the reeducingos with 

gonorrhea of the penal house and through the medical records active and filed in the institution 

researched until the month of January, 2018. The analysis of the data obtained in this study showed 

that the majority of gonorrhea sufferers were young adults (42%), with a low level of education, 

21% were illiterate and 42% had incomplete elementary education and had no stable relationship 

(58%) in relation to drug use 47% uses or has already used drugs. Therefore, the risk behavior 

associated with the prison environment may have been the facilitating agent for the transmission of 

this disease since the low level of information about the pathologies, associated to the space in 

which they are found, makes it difficult to adopt preventive measures in the population deprived of 

liberty. 
 

Keywords: Prison system; Gonorrhea; Sexually transmitted diseases. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O ambiente prisional confere vários fatores de risco que favorecem a disseminação de doenças, 

principalmente as infectocontagiosas, a exemplo da higiene inadequada, uso de drogas, práticas 

sexuais desprotegidas, múltiplos parceiros sexuais e baixa escolaridade (ARAÚJO, FILHO e 

FEITOSA, 2015).  

Dessa forma, o sistema penitenciário age como um foco concentrador de infecção e um centro 

espalhador de doenças, já que, o ambiente prisional eleva o risco da transmissão de doenças ligadas 

às práticas sexuais, como a gonorréia, doença causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, de fácil 

contágio e transmissão, principalmente via relações sexuais desprotegidas (ALVES et al, 2017).  

Frente a isso, a gonorreia caracteriza-se pelo difícil controle na maioria das populações de alto 

risco, como os privados de liberdade, constituindo um exemplo primário de como as questões 

sociais e comportamentais são capazes de intervir na epidemiologia de uma doença infecciosa, 

apesar da disponibilidade de uma terapêutica antimicrobiana eficaz (PENNA, HAJJAR e BRAZ, 

2000).  

Nesse contexto, o acesso à educação representa um importante constituinte na prevenção e bom 

prognóstico dessa doença, visto que é sabido que a educação favorece a diminuição do contágio da 
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bactéria, além de melhorar o prognóstico do paciente. Estudos demonstram que em pessoas de 

baixa escolaridade há uma menor adesão ao tratamento de doenças devido à incompreensão da 

terapia medicamentosa, de sua administração, além dos riscos que o abandono -principalmente de 

antibióticos- trazem ao organismo. Sendo assim, a educação torna-se uma ferramenta de 

autonomia, que faz do aprendiz um agente modificador de sua realidade, buscando a promoção à 

saúde (DIMATTEO, 2004).  

Outro fator de grande relevância é a idade, visto que, segundo o Infopen (2014), a maior 

prevalência dos detentos com DSTs, como a gonorreia, está entre os adultos jovens. Isso representa 

uma problemática, já que representa um importante fator de contágio, devido contemplar a idade 

reprodutiva desses homens, perpetuando, assim, o ciclo de contaminação (MOURA e RIBEIRO, 

2014).  

Acrescenta-se aos fatores de risco supracitados, o uso de drogas ilícitas, comumente utilizadas 

em presídios. Isso porque a população carcerária é comumente vulnerável ao uso indevido de 

substâncias ilícitas. Assim, o abuso de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas antes do ato sexual é 

uma prática comum entre os privados de liberdade. Logo, a importância desse achado está no fato 

de que o uso de álcool e de outras substâncias entorpecentes, como a maconha e o crack, podem 

levar o indivíduo a esquecer ou não dar importância ao uso do preservativo, facilitando a 

disseminação de patógenos de transmissão sexual (FIOCRUZ, 2013).  

Sendo assim, as doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) têm grande importância como 

problemas de saúde pública, uma vez que os portadores de DST’s são negligenciados pelo sistema 

de saúde. Além disso, essa situação agrava-se nos privados de liberdade, pois os sistemas prisionais 

não apresentam os recursos necessários para o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento. Logo, 

esse trabalho visa demonstrar os fatores riscos – faixa etária, estado civil, escolaridade e uso de 

drogas – associados a infecção por gonococos em apenados de um centro de recuperação de 

Marabá-Pa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer CAAE: 

78849317.7.0000.5174. As pessoas privadas de liberdade dessa casa penal foram estudadas de 
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acordo com os preceitos da Declaração de Helsinque e do Código de Nuremberg, respeitando-se 

as normas de pesquisas envolvendo Seres Humanos (CNS 466/12) do Conselho Nacional de Saúde.  

Trata-se de uma pesquisa ecológica de série histórica, com abordagem quantitativa, realizada 

em reeducandos ativos do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, localizado em 

Marabá-PA. O processo de obtenção dos dados foi feito através de uma busca nas fichas de inserção 

dos reeducandos com gonorreia da casa penal e por meio dos prontuários médicos ativos e 

arquivados na instituição pesquisada até o mês de janeiro de 2018. A coleta dos dados foi 

autorizada pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE), pelo Ministério 

Público e pela própria direção do CRRAMA.  

Os dados foram coletados dos prontuários de forma sigilosa e ativa pelos pesquisadores após a 

assinatura do Termo de Consentimento de Utilização de Dados (TCUD) pela direção.  

Os critérios de inclusão foram os prontuários de todos os reeducandos ativos, de regime 

fechado e semiaberto, que apresentaram gonorréia, sendo excluídos os detentos em regime aberto. 

Para cada ficha de inserção do reeducando foram investigadas as seguintes variáveis: presença de 

infecção gonorreica, escolaridade, uso de drogas, faixa etária e estado civil. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação à idade dos privados de liberdade, constatou-se que a maior parte deles é 

considerada adulto jovem, o que pode ser observado na TABELA 1, sendo que este fato está em 

concordância com o que Taquette, Vilhena e Paula (2004) abordam, uma vez que a idade está 

interligada a vários fatores, sendo o gênero um dos mais importantes, pois os homens iniciam sua 

vida sexual de maneira precoce e possuem mais parceiros sexuais quando comparados às mulheres.  

No que tange à escolaridade da amostra estudada, segundo Souza et al. (2012), o baixo grau de 

instrução da população estudada provavelmente colaborou para o aumento da vulnerabilidade as 

DST’s, visto que dificulta o acesso à informação sobre a prevenção e tratamento dessas doenças.  

No que diz respeito ao estado civil, Gatto et al. (2018) afirma que não ter um relacionamento 

estável é um fator de risco para contrair Gonorreia, pois o maior número de parceiros não-fixos 

está associado à DST’s. 
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No que se refere ao uso de drogas (TABELA 2), de acordo com Guimarães et al. (2015), essa 

variável está associada ao comportamento de risco, como múltiplos parceiros e o desuso de 

preservativo, os quais contribuem para vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis 

(DST’s). Somado a isso, o consumo destas substâncias colabora para um estilo de vida 

inconsequente, uma vez que os consumidores procuram satisfazer suas vontades independente dos 

riscos de infecções pelas DST’s. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Portanto, o comportamento de risco associado ao ambiente prisional pode ter sido o agente 

facilitador para a transmissão da gonorreia, visto que o pouco nível de informação sobre esta 

patologia, associado ao espaço em que se encontram os internos dificulta a adesão de medidas 

preventivas nessa população.  
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