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DST’S: PREVALÊNCIA E PERFIL SOCIOECONÔMICO EM DETENTOS DE 

UM CENTRO DE RECUPERAÇÃO EM MARABÁ-PARÁ.     

 

   

Resumo: Os apenados encontram-se em situação de vulnerabilidade, pois o 

comportamento de risco associado ao ambiente prisional, acarretam na marginalização 

desta população aos programas de prevenção, o que muitas vezes facilita a 

disseminação de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s). Dessa forma, o sistema 

penitenciário age como um foco concentrador de infecção e um centro espalhador de 

doenças. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo identificar as variáveis 

socioeconômicas e sua influência na prevalência das DST’s nos apenados ativos de um 

Centro de Recuperação em Marabá-PA. Trata-se de uma pesquisa ecológica de série 

histórica, com abordagem quantitativa realizada com os reeducandos. As variáveis 

analisadas foram: idade, etnia, renda familiar, escolaridade. Os resultados encontrados 

foram: média de idade encontrada foi de 34,88 anos, 66% são pardos, 32% possuem 1º 

grau incompleto, 56% apresentavam renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos. A 

prevalência de DST’s no Centro de Recuperação foi de 7,3%, no qual gonorreia estava 

presente em 3,4% dos apenados. Conclui-se que os fatores socioeconômicos associados 

ao meio em que estes detentos se encontram favoreceram a disseminação das doenças, 

desta forma, é necessário a implementação de políticas adequadas que visem a 

prevenção e promoção a saúde dos apenados, visto que é inegável a necessidade de 

prover dignidade a esses.  

Palavras-chave: DST, população privada de liberdade, direito à saúde, prevalência. 

 

STDs: PREVALENCE AND SOCIOECONOMIC PROFILE IN CONVICTS OF 

A RECOVERY CENTER IN MARABÁ-PARÁ. 

 

Abstract: Inmates are vulnerable because of the risk of diseases associated with the 

prison environment, the reduction of vulnerability to prevention programs, the risk of 

the spread of sexually transmitted diseases (STDs). In a way, the penitentiary system 

ages as a focus of infection and a center of disease spread. Thus, this paper aims to 

identify socioeconomic variables and their influence on the incidence of STDs on their 

active assets of a Recovery Center in Marabá-PA. This is an ecological research of 

series, with quantitative conducted with reeducandos. The variables analyzed were: age, 

ethnicity, fam ily income, education. The results obtained were: average age of 34.88 

years, 66% are brown, 32% have incomplete degree, 56% have family performance 

between 1 and 3 minimum places. The prevalence of STDs in the Recovery Center was 

7.3%, no gonorrhea was present in 3.4% of the inmates. It is concluded that the 

socioeconomic factors associated with detention of detention detention of detention as 

well as disclosure of diseases, this form, need an implementation of implementation 
provide dignity to those.   
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1. INTRODUÇÃO  

Os apenados encontram-se em situação de vulnerabilidade, pois o comportamento 

de risco associado ao ambiente prisional, juntamente com a precariedade e ruptura dos 

vínculos sociais constituem o fenômeno da exclusão social, o qual acarreta a 

marginalização desta população aos programas de prevenção, o que muitas vezes 

facilita a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s). (GENIOLE, 

KODJAOGLANIAN e VIEIRA, 2011; PORTELA, 2014).  

Dessa forma, os portadores de DST’s necessitam de uma atenção à saúde de forma 

integral e efetiva, as quais devem abranger todos os níveis de saúde do SUS, para 

garantir esse direito em 2003 foi lançado o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário (PNSPP), este define ações que estão de acordo com os princípios e 

diretrizes do SUS. Entretanto, a maioria dos centros de recuperação não possuem 

estratégias de saúde adequadas para o cumprimento deste plano em sua totalidade 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

O sistema penitenciário age como um foco concentrador de infecção e um centro 

espalhador de doenças, uma vez que, o ambiente prisional eleva o risco da transmissão 

de doenças ligadas às práticas sexuais e o uso de drogas injetáveis, especialmente o 

HIV, sífilis, gonorreia, hepatites B e C. Dessa forma, o sistema prisional é considerado 

um problema de saúde pública em potencial, sendo um assunto pertinente no debate de 

saúde atual (GENIOLE, KODJAOGLANIAN e VIEIRA, 2011). 

  Ademais, os dados epidemiológicos referentes as DST’s nos apenados são escassos 

no município de Marabá, assim como os estudos sobre este tema. Sendo assim, este 

trabalho buscou gerar dados locais sobre a temática tratada, corroborar com a 

comunidade cientifica, provendo subsídios científicos e contribuindo para o 

planejamento de políticas públicas e direcionamento ações a serem tomadas pelos 

gestores da Instituição. Desta forma, este trabalho tem como objetivo analisar a 

prevalência e o perfil socioeconômico dos apenados em um Centro de Recuperação em 

Marabá-Pará.   
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2. MATERIAL E MÉTODOS   

Nesta pesquisa, os detentos instituídos no Centro de Recuperação foram 

estudados mediante os preceitos da Declaração de Helsinque e do Código de 

Nuremberg, respeitando todas as normas de pesquisas envolvendo Seres Humanos (Res. 

CNS 466/12) do Conselho Nacional de Saúde. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa, sob o parecer CAAE: 78849317.7.0000.5174. 

Este estudo é uma pesquisa ecológica de série histórica, com abordagem 

quantitativa realizada com os reeducandos ativos de um Centro de Recuperação 

localizado em Marabá-Pará. O processo de obtenção dos dados foi feito através de uma 

busca nas fichas de inserção dos reeducandos da casa penal e por meio dos prontuários 

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

Para a seleção da amostra foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: 

Os critérios de inclusão são prontuários de reeducandos ativos, entre a faixa etária de 18 

a 70 anos, de regime fechado e semiaberto, que apresentaram alguma DST. Em 

contrapartida, os critérios de exclusão são prontuários de reeducandos de regime aberto. 

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

pesquisadores, após a assinatura do Termo de Consentimento de Utilização de Dados 

pela direção da Instituição estudada. Para cada cadastro de inserção do apenado foram 

analisadas as varáveis: idade, etnia, renda familiar, escolaridade.  Em seguida foram 

avaliados os prontuários médicos e verificado a presença ou não de DST’s. Foram 

verificados 559 prontuários, no qual 41 eram portadores de DST’s. 

A coleta dos dados foi efetuada em três dias, na própria instituição e na presença 

da assistente social do local, para elucidação de possíveis dúvidas. 

A análise estatística foi realizada por meio da inclusão dos resultados da 

pesquisa em um banco de dados e as variáveis foram analisadas de forma quantitativa, 

através do programa Microsoft Excel®, utilizando representações em tabelas e gráficos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

TABELA 1- Prevalência de DST’s em um Centro de recuperação em Marabá-PA, 2018.  

DST 
N= 559 

% 

Gonorreia 3,4% 

HIV 1,8% 

Sífilis 2,3% 

FONTE: Dados da pesquisa 

A prevalência de DST’s no Centro estudado foi de aproximadamente 7,3%, em 

discordância com a pesquisa, o Ministério da Saúde (2008) mostra que em homens 

trabalhadores de indústrias a prevalência de DST’s, no geral, foi de 5,2%, e de gonorreia 

e sífilis foi de 0.9% e 1,9%, respectivamente, reduzidas em comparação a este estudo. 

Tais dados corroboram com Pino, Granado e Rodríguez (2014), os quais afirmam que 

em população privada de liberdade (PPL) há maior risco de contrair DST’s, pois na 

maioria dos centros de recuperação há deficiência nos serviços de saúde e isso acarreta 

em maior disseminação das doenças. 

TABELA 2- Características socioeconômicas da população privada de liberdade 

portadora de DST’s de um Centro de Recuperação em Marabá-Pará. 

Variáveis N= 41 

Idade (média) 34.88 

Etnia 
 

      Branco 2% 

      Pardo 66% 

      Negro 15% 

Escolaridade 
 

     Analfabeto 15% 

     1º grau incompleto 32% 

     1º grau completo 7% 

     2º grau incompleto 5% 

     2º grau completo 7% 

Renda familiar  

    Menor que 1 salário mínimo 15% 

    De 1-3 salários mínimo 56% 
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FONTE: Dados da pesquisa 

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

deles é considerada adulto jovem, com a média de 34,88 anos, 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 

meninos, iniciam sua vida sexual de maneira precoce e possuem mais parceiros sexuais 

quando comparados às meninas. 

O baixo grau de instrução associado a baixa renda familiar da população 

estudada provavelmente colaborou para o aumento da vulnerabilidade as DST’s, visto 

que isto dificulta o acesso à informação sobre a prevenção e tratamento dessas doenças 

(SOUZA et al., 2012). Quanto à etnia, grande parte dos apenados são não brancos, tal 

dado reflete a seletividade do sistema penitenciário brasileiro, pois os indivíduos não 

brancos estão mais vulneráveis a criminalização tendo seu estereótipo criminal 

reforçado por preconceitos sociais (FILHO E BUENO, 2016). 

  

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que os apenados portadores de DST’s em um Centro de Recuperação 

de Marabá-PA são adultos jovens, não brancos, com baixo grau de instrução, com baixa 

renda, sem relacionamento estável. A partir disso, pode se afirmar que os fatores 

socioeconômicos associados ao meio em que estes detentos se encontram favoreceram a 

disseminação das doenças. Sendo assim, é necessário que ao tomar conhecimento 

desses dados haja a implantação de políticas adequadas que visem a prevenção e 

promoção a saúde dos apenados, visto que é inegável a necessidade de prover dignidade 

a esses.  
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