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Introdução: Segundo à OMS, a tuberculose (TB) constitui uma

emergência mundial em saúde, sendo estimados, somente no Brasil, 92 mil

novos casos no ano de 2008. Essa realidade possui um panorama ainda mais

grave no interior das penitenciárias. As prisões encontram-se, em sua maioria,

superlotadas, com baixo padrão de higiene, limpeza e pouca ventilação, sendo

um local ideal para o desenvolvimento das doenças infecciosas, tais como a

TB.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é determinar as características

epidemiológicas e taxas de TB ativa na população carcerária da Penitenciária

Estadual de Rio Grande (PERG), RS, Brasil.

Metodologia: Foram incluídos no estudo todos os detentos da PERG

interessados em participar do estudo. Foi aplicado um questionário

epidemiológico, onde os mesmos foram divididos em: sintomáticos respiratórios

e não sintomáticos. Aqueles considerados sintomáticos tiveram amostra de

escarro coletada e processadas de acordo com os protocolos padrões para os

métodos de microscopia (esfregaço em lâmina com coloração de Ziehl-Nielsen)

e cultura em meio sólido Ogawa-Kudoh.

Resultados: Foram atendidos 156 detentos, sendo que 65% encontram-

se entre 20 e 30 anos e 45% foram considerados sintomáticos respiratórios.

Dentre estes, 90% possuem o 1° grau incompleto, 80% relataram uso de

drogas ilícitas, 65% são presos reincidentes e 85% referiram ser tabagistas.

Em relação à TB, 17% referiram TB prévia e 43% nunca fizeram testes para

diagnóstico de HIV.
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Considerações Finais: A prevalência de TB ativa é elevada e a

coinfecção com HIV, apesar de ser um fator importante no curso da doença, é

desconhecida. É necessária a implantação de medidas de promoção de saúde

e controle de TB e HIV no interior da PERG.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196, de 10 de outubro de
1996. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas em seres
humanos.1996.

Honscha, G., Groll, A. Von, Valença, M., Ramos, D.F., Sanchonete, K., Scaini,
C.J., Ribeiro, M.O., Silva, P.E.A. da. The laboratory as a tool to qualify
tuberculosis diagnosis. The International Journal of Tuberculosis and Lung
Disease. 12 (2): 218-220. 2008.

WORLD HEALT ORGANIZATION. Global tuberculosis control: surveillance,
planning, financing. World Health Organization report 2008. Geneva,
Switzerland, 300p. 2008.

Agradecimentos


