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RESUMO
Estudo transversal e exploratório com objetivo de  identificar as principais doenças infectocontagiosas de pessoas em
situação de rua abordados pelo Consultório na Rua, integrante da Rede de Atenção Psicossocial da região metropolitana
de Maringá. Para a realização deste projeto utilizou-se dados de relatórios, preconizados pelo Sistema de Informação
dos Centros de Testagem Aconselhamento em Aids (SI-CTA) e preenchidos por profissionais de saúde do Consultório
na Rua durante a abordagem de pessoas em situação de rua para realização de exames de sífilis, hepatites e HIV.
Procedeu-se análises quantitativa e qualitativa dos dados coletados, dentre 109 pessoas abordadas obteve-se resultado
positivo/reagente com maior prevalência para sífilis (22,9%/n=25), seguido de Hepatite C (5,5%/n=6), e HIV (1,8%/n=2) e
para Hepatite  B (1,8%/n=2).  Os dados obtidos visam instrumentalizar  os profissionais  da saúde na perspectiva da
promoção do cuidado à população em situação de rua para a ampliação e construção de novas formas de atuação frente
aos problemas de saúde dessa população.

PALAVRAS-CHAVE:  Consultório na Rua; Patologias transmissíveis; Sem-teto.

1 INTRODUÇÃO

A Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua (BRASIL, 2008)
caracteriza  a  população  em situação  de  rua  como  um  grupo  populacional  dessemelhante  que
compartilha fatores de mendicância e vínculos familiares suspensos, decorrentes de um processo de
desigualdade social,  agravado pela  ausência  de  trabalho assalariado e de direitos  provenientes
desta prática, sem moradia e que utilizam a rua como espaço de subsistência.

Essas pessoas presenciam inúmeras dificuldades, como vulnerabilidade locacional sujeita às
diversas dimensões de desamparo, insalubridade e insegurança (MENEZES, 2006) o que favorece o
surgimento de doenças infectocontagiosas entre elas, as doenças sexualmente transmissíveis como
a Aids, sífilis e hepatite B e C.

Com este cenário, esse grupo populacional se torna público alvo das políticas assistenciais de
saúde. Porém, nos últimos anos vem ocorrendo um processo de reformulação das mesmas, a fim de
adequar-se às alternativas de inserção social e comunitária, pois há muita burocracia no primeiro
contato  dessas  pessoas  com  os  serviços  assistenciais  e  uma  estrutura  de  atendimento
desproporcional à demanda. Isso decorre de serviços de saúde não preparados para o acolhimento
de pessoas em situação de rua alinhado ao preconceito e a discriminação, cena essa presenciada
tanto  nos  casos  em  que  esses  serviços  são  procurados  voluntariamente,  quanto  no
encaminhamento destes usuários por outros serviços da mesma rede (COSTA, 2005).

A fim de prevenir  o  contágio de  doenças sexualmente  transmissíveis  pela  população em
situação de rua, o governo brasileiro criou, em 2011, na Política Nacional de Atenção Básica, os
Consultórios na Rua (BRASIL, 2012), formados por equipes que desenvolvem ações integrais de
saúde com o objetivo de atender as necessidades de saúde deste grupo populacional realizando
uma abordagem ampliada, garantindo o direito de acesso ao cuidado da sua saúde.

Embora o Consultório na Rua seja o órgão governamental mais próximo dessa população
carente que realiza relatórios de abordagem, ainda falta análises desses dados. Por ser de uma
realidade recente, os dados são mais concretos, uma vez que os fatores determinantes que geram a
situação de rua são dinâmicos. 
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Sendo  assim,  este  estudo  visa  identificar  as  principais  doenças  infectocontagiosas  de
pessoas em situação de rua abordados pelo Consultório na Rua, integrante da Rede de Atenção
Psicossocial da região metropolitana de Maringá, com o propósito de auxiliar no desenvolvimento de
futuros planos de ação de políticas públicas assistenciais voltadas para esse público.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a concretização deste estudo transversal e exploratório, utilizou-se dados de pessoas
em situação de rua, obtidos por meio de relatórios,  preconizados pelo Sistema de Informação dos
Centros de Testagem Aconselhamento em Aids (SI-CTA), preenchidos por profissionais de saúde do
Consultório  na  Rua,  durante  a  realização  de  exames  para  detecção  de  doenças  sexualmente
transmissíveis – Sífilis, Hepatites e HIV/Aids.

Os dados obtidos foram digitados e armazenados em planilha do programa Microsoft Excel®
2010 e analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica Single User® versão 13.2.
Efetuou-se a ponderação de percentuais através de tabelas simples e de dupla entrada. Nas tabelas
de dupla entrada foram realizados testes qui-quadrado para verificar possíveis associações entre as
variáveis.  O  nível  de  significância  adotado  nos  testes  foi  de  5%,  ou  seja,  foram consideradas
significativas as comparações cujo p<0,05.

Esta  pesquisa  faz  parte  dos  dados  obtidos  no  projeto  “Doenças  Infectocontagiosas  de
Pessoas em Situação de Rua” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Unicesumar (CEP
CESUMAR) através do certificado nº 1.593.329.

  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Avaliou-se 109 pessoas em situação de rua, sendo que 28 delas (25,7%) apresentaram algum
tipo de doença sexualmente transmissível (DST) nos últimos 12 meses e apenas 19 (67,9%) desses
portadores de DSTs buscaram tratamento por meio de serviços de saúde.

Dentre as pessoas em situação de rua avaliadas obteve-se resultado positivo /reagente com
maior prevalência para sífilis (22,9%/n=25), seguido de  Hepatite C (5,5%/n=6), HIV (1,8%/n=2) e
para Hepatite B (1,8%/n=2). 

A incidência dessas doenças neste grupo populacional é justificada por alguns determinantes
da  condição  de  situação  de  rua  com  ênfase  no  uso  de  drogas  (98%/n=106),  tornando  essa
população vulnerável a doenças infectocontagiosas, pois essas substâncias promovem um descuido
com o corpo, fazendo com que estes indivíduos percam a consciência sobre si e não se previnam
contra  DSTs.  Como  esses  indivíduos  buscam  maneiras  de  subsistência  na  rua,  muitos  deles
acabam se prostituindo, favorecendo ainda mais o contágio por essas doenças (BRASIL, 2003).

Os casos de sífilis se sobressaem sobre as demais DST, visto que a sociedade brasileira
sofre uma epidemia desta patologia nos últimos anos, devido ao fato de que a Aids diminuiu devido
ao  sucesso  dos  tratamentos  antirretrovirais,  proporcionando  uma  mudança  comportamental  na
população, promovendo um relaxamento no hábitos de prevenção, fazendo com que as pessoas
usem cada vez menos preservativos. Este comportamento favorece o aparecimento de outras DST,
como a sífilis, pouco divulgadas por programas de saúde se comparadas com o HIV (ALENCAR,
2016).

A  análise  demonstrou  associação  entre  o  gênero  e  resultado  positivo  para  sífilis  com
(p=0,0006), evidencia-se o grande número de mulheres com a doença, das 29 mulheres abordadas,
14 (48,2%) apresentaram resultado reagente no exame de sífilis, enquanto que 11(13,7%) dos 80
homens foram reagentes para esta patologia.
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A grande incidência de sífilis nas mulheres se deve ao fato de que seus sinais podem ser
parecidos  com  reações  orgânicas  do  organismo,  sendo  identificada  erroneamente,  já  que   os
sintomas só são percebidos quando a doença se manifesta em sua fase avançada. Como as feridas
decorrentes da sífilis,  presentes na parede vaginal  interna,  são assintomáticas,  esta patologia é
extremamente perigosa, caso nenhum exame seja realizado, a doença pode progredir ocasionando
danos cerebrais (BRASIL, 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, apesar das políticas públicas voltadas às DSTs, nota-se uma ausência de
campanhas nacionais de prevenção e informação direcionadas às pessoas em situação de rua
somados ao preconceito velado ao tratar publicamente de sexualidade. Esta realidade favorece o
aumento do número de casos de doenças entre elas a sífilis que está provocando uma epidemia no
Brasil, agravada pela falta de medicamentos, como a penicilina benzatina que está escassa.

Outro fator que contribui  para o aumento na incidência de DSTs é a tendência global  da
diminuição do uso de preservativos, seja por dogmas religiosos que afirmam que utilizá-los é pecado
ou pelo uso de drogas, associado a falta de informação, proporcionando um reaparecimento de
antigas DSTs.

Cabe ressaltar que as condições de vida desta população favorece a exposição às doenças
infectocontagiosas somadas aos comportamentos de risco – uso de álcool e drogas.

Diante  deste  contexto,  nota-se  a  importância  do  desenvolvimento  de  campanhas
permanentes e não apenas temporais em datas festivas que informe a população sobre os vários
tipos de DSTs e da importância de se prevenirem.
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