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SAÚDE PÚBLICA

Tuberculose
Fiocruz Amazonas aponta
aumento de 14% no número
de casos entre encarceradosentre

presidiários
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m estudo realizado por
pesquisadores do Insti-
tuto Leônidas e Maria
Deane (ILMD/ Fiocruz
Amazonas) identificou

que no período entre 2007 e 2012
houve um aumento de 14,7% de ca-
sos de tuberculose entre Pessoas Pri-
vadas de Liberdade (PPL) no Brasil.
Com 31.794 novos casos, o número
mostra que a doença entre PPL teve
uma taxa de incidência de 25,3 a
30,1 vezes maior que na população
geral, notificada com 505.287 casos
no mesmo período. O aumento da
doença entre PPL, de acordo com a
pesquisa, traz como possíveis causas
a crescente taxa de ocupação prisio-
nal brasileira (que aumentou 150%
no período analisado) e as condições
das celas.

A taxa de incidência da doença,
no período em 2007-2009, foi de
882,4 por 100 mil PPL e, em 2010-
2012, 1.011,1. O estudo também
apontou o Rio de Janeiro e o Mara-
nhão como os estados com as maio-
res taxas de tuberculose entre as PPL.
Os casos, segundo o levantamento,
ocorreram predominantemente em
pessoas do sexo masculino, com ida-
de entre 20 e 39 anos. O Acre e o
Espírito Santo foram os únicos esta-
dos que alcançaram a meta de cura
recomendada pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), que aconselha
um número de pessoas sem a doen-
ça maior que 85%. O Rio de Janeiro
e o Rio Grande do Norte alcançaram
as menores metas de cura, com
55,3% e 47,5%, respectivamente.

Quanto ao abandono do trata-
mento, a pesquisa levantou que cer-
ca de 88% dos estados registraram
taxa maior que 5%, tanto na popu-
lação geral, quanto nas pessoas pri-
vadas de liberdade. Entre 2010 e
2012, os estados com maiores per-
centuais de abandono foram Amazo-
nas, com 19,3%, e Roraima, com
18,2%. Em relação à mortalidade, a
população geral registrou percentual
de 3,5% de óbitos por tuberculose e
os presos 1,6%.

A pesquisa

Resultado de uma disciplina do
mestrado em Saúde, Sociedade e En-
demias da Amazônia, realizada pela
Fiocruz Amazonas e pela Universi-
dade Federal do Amazonas (Ufam),
a pesquisa é voltada para métodos
quantitativos em saúde, foi condu-
zida pelo mestrando Daniel Souza
Sacramento e coordenada pela pes-
quisadora da unidade regional da
Fundação Maria Jacirema Gonçalves.
O trabalho foi apresentado em agos-
to no 11º Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva da Associação Brasi-
leira de Saúde Coletiva (Abrasco),
realizado na Universidade Federal de
Goiás (UFG).

Segundo Jacirema, a gravidade da
tuberculose no sistema prisional tem
relação com fatores ligados a adequa-
ção física e de recursos humanos, e
também às condições precárias de hi-
giene, ventilação e iluminação solar
nas celas. “A interpretação da eleva-
da taxa de incidência da tuberculose
nas PPL pode ser mais grave se con-
siderarmos a possibilidade de subes-
timação de tais taxas. Isso porque
tanto o diagnóstico quanto o trata-
mento dependem do acesso ao ser-
viço de saúde que na situação prisi-
onal é diferenciado, geralmente,
limitado pelas questões de seguran-
ça e organização interna dos esta-
belecimentos”, explicou.

A pesquisadora destacou ainda
o investimento do Programa Nacio-
nal de Controle da Tuberculose
(PNCT) do Ministério da Saúde, que
busca aprimorar o diagnóstico e tra-
tamento em pessoas privadas de li-
berdade. “Há uma ampliação dos
serviços e vários esforços estão sen-
do envidados para controlar a doen-
ça no sistema prisional”, contou.
Desde dezembro de 2006, o Conse-
lho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária reafirma o direito à
saúde das PPL e estabelece diretriz
básica para a detecção de casos de
tuberculose entre ingressos no siste-
ma penitenciário.

Os números levantados foram co-
letados em bancos de dados nacio-
nais. No período analisado foram co-
letados, no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan), da-
dos como sexo, faixa etária, tipo de
entrada, forma clínica, exames de di-
agnósticos realizados e situação de
encerramento do tratamento. E no
Sistema de Informações Penitenciá-
rias (Infopen), do Ministério da Justi-
ça, foram coletados mais dados ge-
rais da PPL. Para análise dos dados,
o período foi dividido em triênios
(2007-2009 e 2010-2012), com a fi-
nalidade de identificar variação tem-
poral da taxa de incidência e dos in-
dicadores selecionados (taxa de cura,
abandono, óbitos por tuberculose e
tuberculose multidroga-resistente),
tanto na população geral como em
pessoas privadas de liberdade.

“A finalidade do projeto era es-
tudar a doença em uma das popu-
lações especiais para o Programa
Nacional de Controle da Tuberculo-
se. Por meio de um levantamento
das publicações científicas, observa-
mos que o problema da doença em
populações privadas de liberdade
ainda é pouco estudado”, explicou
Daniel Sacramento. “Também veri-
ficamos que os dados dos sistemas
de informação nos fornecem impor-
tante potencial para análise dos
números, em especial, o caso da
tuberculose em PPL, visto que es-
ses dados passaram a ser regular-
mente registrados a partir de 2007”.

Além do risco de transmissão da
doença ser alto dentro no sistema pri-
sional, segundo a pesquisa, há uma
grande dificuldade em acompanhar
os doentes até o final do tratamen-
to e controlar a doença, devido as
transferências de unidades prisio-
nais, fugas, ou liberdades concedi-
das, e também do contato com visi-
tantes e funcionários do sistema. “É
por isso que a baixa taxa de cura e
alto abandono são fatores que faci-
litam a propagação da doença e di-
ficultam as atividades do PNCT”,
disse o pesquisador.
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