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APRESENTAÇÃO 

 

Sou Keila Furbino Barbosa, farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal de Ouro 

Preto, MG (2004). O primeiro contato com a pesquisa, foi na graduação, como voluntária 

no Projeto Corações de Ouro Preto, atuei na busca ativa dos participantes em campo e no 

processamento das amostras de sangue. Desde então, descobri minha verdadeira paixão, 

a saúde coletiva, a epidemiologia. Já como bolsista, participei do Programa Universidade 

Solidária (Unisol), em 2001. A Unisol que tem como missão promover vivências e 

intercâmbio de conhecimento entre universitários e comunidades em todo o país me deu 

a oportunidade de participar do desenvolvimento de um projeto de pesquisa e extensão 

universitária na área de farmácia e saúde coletiva na cidade de Tomar do Geru no interior 

de Sergipe. Concluí o curso de farmácia e bioquímica (2004) e senti um desejo de 

conhecer a atuação do farmacêutico no mercado de trabalho. Assim atuei como 

responsável técnica em farmácia de manipulação homeopática, laboratório de análises 

clínicas e ministrei aulas na disciplina de homeopatia na Escola de Farmácia da UFOP. 

Permaneci por 10 anos atuando nestas áreas e me aperfeiçoando com curso de pós-

graduação lato sensu em homeopatia, farmacologia e acupuntura. E o desejo que estava 

adormecido, despertou novamente. Pedi demissão do emprego no ano de 2014. Busquei 

na Universidade algo em que eu pudesse participar na área da Saúde Coletiva e assim fui 

acolhida pelo meio grande mestre e inserida no projeto PPSUS (Programa de Pesquisa 

para o SUS) intitulado Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias das 

populações tradicionais afrodescendentes do município de Ouro Preto (2014). 

Inicialmente como voluntária e depois como apoio técnico e bolsista no mesmo projeto. 

Essa oportunidade que eu tive em trabalhar nesse projeto de pesquisa foi um divisor de 

águas na minha vida profissional, direcionou o tema da minha dissertação. Trabalhei em 

um estudo de prevalência das infecções sexualmente transmissíveis HIV/aids, hepatite B 

e C e sífilis nos distritos de Ouro Preto durante o final do ano de 2014 a meados de 2016. 

Éramos como “mascates”, batíamos na porta do domicílio sorteado no distrito e muitas 

das vezes não abriam a porta ou abriam e batiam logo em seguida. No início do estudo foi 

muito difícil, as pessoas tinham receio de nos acolher em suas casas e de participar da 

nossa pesquisa. Quando chegavam a abrir a porta da casa, uma coisa me chamava a 

atenção: o rádio estava sempre ligado em um volume bem alto! Talvez, um costume do 
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interior de Minas. E as pessoas comentavam comigo que o locutor daquela emissora de 

rádio informava todas as notícias da região e por isso o rádio ficava sempre ligado. Percebi 

que era uma maneira de se manterem informados e que se eu quisesse ser ouvida o 

caminho talvez seria aquele e não somente a Carta. O curioso é que nos tempos de internet, 

de redes sociais e ainda sim, o rádio ainda era o melhor meio de comunicação. Procurei o 

locutor daquela emissora de rádio e expliquei a ele a importância do nosso trabalho de 

pesquisa para a população. Ele me colocou no ar neste mesmo dia e eu comuniquei com 

todos os ouvintes da emissora na nossa região. Assim, nosso trabalho foi ganhando a 

adesão das pessoas. E sempre quando íamos para o trabalho de campo, eu comunicava 

com o locutor e ele avisava que estávamos em tal distrito e que as pessoas não precisavam 

ficar com receio de abrir a porta. Ficamos conhecidos nos distritos como a “Equipe do 

Professor George”. No início a adesão eram apenas de pessoas idosas > 60 anos, 

aposentadas. Afinal, eram as pessoas que não trabalhavam que ficavam em casa durante 

a semana. Mais um desafio, precisávamos da outra parte da população, a parte 

trabalhadora e possivelmente jovem. Portanto, começamos a ampliar o trabalho de campo 

para os fins de semana. Mas, ainda assim, a adesão era pequena! Fui procurar as lideranças 

religiosas tanto da igreja católica quanto da evangélica e o grupo de jovens e explicar o 

motivo de estarmos lá. Havia uma necessidade eminente de nos apresentar a população 

para ganhar credibilidade e por isso resolvemos fazer uma Carta Convite para o morador. 

Nesta Carta Convite havia uma explicação sucinta de como seria a realização da nossa 

pesquisa e nosso objetivo principal, além do nome do professor responsável pelo projeto 

e telefone laboratório de Pesquisa da Escola de Medicina. Nesta Carta ressaltava também 

que a participação do morador era voluntária e gratuita. Assim as pessoas liam e ficavam 

por dentro de nosso propósito de pesquisa. Paralelamente a isso fui extensionista do 

Projeto de Extensão “Atenção Integral em Doenças Infecciosas da Universidade Federal 

de Ouro Preto que corroborou com a criação do SAE (Serviço de Atenção Especializada 

em HIV/aids e Hepatites Virais) em 2014. Em 2015, a pedido da Secretaria Municipal de 

Saúde ministrei o treinamento em testes rápidos (HIV, hepatite B e C e sífilis) para todos 

os médicos e enfermeiros da Atenção Primária. Um dos meus maiores desafios, foi no ano 

de 2016 em que fui convidada pela Secretaria Municipal de Saúde através do diretor do 

Setor de Vigilância Epidemiológica para ser a farmacêutica responsável técnica da UDM 

(Unidade Dispensadora de Medicamentos Antiretrovirais) no município de Ouro Preto. 

Participei inclusive da escolha da área física na qual a UDM passaria a funcionar, todos 
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os ajustes até a implantação foram minunciosamente estudados e executados até a 

inauguração realizada em novembro de 2016. Sem dúvida um orgulho para mim e um 

ganho para a população. Haja visto uma demanda já existente de pessoas vivendo com 

HIV/aids no município e a UDM garante a dispensação dos antirretrovirais para o 

tratamento dessas pessoas. Em 2017 fui aprovada no Programa de Pós-Graduação em 

Saúde e Nutrição da UFOP na linha Saúde Coletiva, meu trabalho de campo já estava 

executado e, portanto, nesses dois anos dediquei a cursar as disciplinas do mestrado, 

escrever a dissertação, analisar os dados coletados e elaborar o artigo. Além de participar 

do projeto de extensão “Testagem e aconselhamento em doenças infecciosas” que atuo 

como voluntária e também faço parte do Núcleo de Pesquisa em Epidemiologia (NUPE) 

da Escola de Medicina da UFOP. 
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RESUMO 

 

Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis representam uma das principais causas de 

morbi-mortalidade no Brasil. Aspectos locais das epidemias são ainda pouco explorados. 

Objetivo: este estudo de prevalência teve como objetivo descrever o perfil sociodemográfico de 

três populações rurais com população predominantemente afrodescendente no município de Ouro 

Preto, Minas Gerais, duas tradicionais e uma flutuante, quanto ao hábito de usar preservativo nas 

relações sexuais, a fim de identificar a presença de comportamento sexual de risco, e estimar as 

prevalências de infecção por HIV, hepatites B, hepatite C e sífilis nessas populações, entre 2014 

a 2016. Materiais e métodos: Foram coletados dados de entrevista individual e realizados testes 

rápidos na população adulta ( > 18 anos) dos distritos Lavras Novas, Santo Antônio do Salto e  

Antônio Pereira. O inquérito de prevalência com um tamanho amostral 819 indivíduos utilizando 

questionários semiestruturados e testes sorológicos imunocromatográficos para o rastreamento de 

HBV (hepatitis B virus) e HCV (hepatitis C virus) e sífilis e diagnóstico de HIV (human 

immunodeficiency vírus). Os testes positivos para HBV, HCV e sífilis foram confirmados pelo 

método laboratorial HBSAg (antígeno Austrália), anti HCV (anticorpo contra HCV), (VDRL - 

Venereal Disease Research Laboratory e FTAABs - Fluorescent Treponemal Antibody-

Absorption), respectivamente. As associações foram testadas pelo modelo de regressão de 

Poisson, com intervalo de confiança de 95% (IC95%). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com seres humanos da Universidade Federal de Ouro Preto (CAAE 

07952412.0.0000.5150). Resultados: no distrito de Lavras Novas, 320 pessoas entre 18 e 90 anos 

participaram da pesquisa. A prevalência de hepatite C após testes confirmatórios foi de 0,9% 

(n=3/320). Em Santo Antônio do Salto, 290 pessoas entre 18 e 96 anos participaram. A 

prevalência de sífilis após testes confirmatórios foi 0,7% (n=2/290). Em Antônio Pereira, 147 

pessoas entre 19 a 80 anos participaram. As prevalências de sífilis e hepatite B, após testes 

confirmatórios, foram 0,7% (n=1/147). Não houve nenhum caso confirmado de HIV nos 

distritos envolvidos. Na análise multivariada, foram encontradas maiores prevalências de não uso 

de preservativos entre indivíduos casados/em união estável/viúvos (RP=1,20 – IC95% 1,06;1,36). 

Conclusão: novos casos de sífilis e de hepatites virais foram detectados pelo teste rápido, aplicado 

no inquérito; o grupo com maior prevalência de não uso de preservativo é o de pessoas com 

relacionamento fixo. 

Palavras chaves: Soroprevalência de HIV; Hepatite B; Hepatite C; Sífilis, Comportamento Sexual; 

Estudos Transversais 
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ABSTRACT 

 

Background: Sexually transmitted infections represent one of the main causes of morbidity 

and mortality in Brazil. Local aspects of epidemics are still little explored. Objective: This 

prevalence study aims to describe the sociodemographic profile of three rural populations 

predominantly afro descendant in the city of Ouro Preto, Minas Gerais, two traditional and 

one floating, regarding the habit of using condoms in sexual relations, in order to identify the 

presence of risky sexual behavior, and to estimate the prevalence of HIV, hepatitis B and C 

infection and syphilis in these populations between 2014 and 2016. Methods: individual 

interview data were collected, and rapid tests were performed on the adult population (> 18 

years) from the Lavras Novas, Santo Antônio do Salto and Antônio Pereira districts. The 

prevalence survey with a sample size of 819 individuals using semi-structured questionnaires 

and immunochromatographic serological tests for the screening of HBV (hepatitis B virus) 

and HCV (hepatitis C virus) and syphilis and diagnosis of HIV (human immunodeficiency 

virus). Positive tests for HBV, HCV and syphilis were confirmed by laboratory method 

HBSAg (antigen Australia), anti HCV (antibody against HCV), (VDRL - Venereal Disease 

Research Laboratory and FTAABs - Fluorescent Treponemal Antibody-Absorption), 

respectively. The project was approved by the Research Ethics Committee with human beings 

of the Federal University of Ouro Preto (CAAE 07952412.0.0000.5150). Results: in the 

district of Lavras Novas, 320 people between 18 and 90 years old participated in the research. 

The prevalence of hepatitis C after confirmatory tests was 0.9% (n = 3/320). In Santo Antônio 

do Salto, 290 people between 18 and 96 participated. The prevalence of syphilis after 

confirmatory tests was 0.7% (n = 2/290). In Antônio Pereira, 147 people between 19 and 80 

years old participated. Prevalence of syphilis and hepatitis B after confirmatory tests was 0.7% 

(n = 1/147). There were no confirmed cases of HIV in the districts involved. In the multivariate 

analysis, higher prevalence of non-condom use was found among married / widowed / 

widowed individuals (PR = 1.20 - 95% CI 1.06; 1.36). Conclusion:new cases of syphilis and 

viral hepatitis were detected in the present survey with rapid tests; the group with the highest 

risk of not using a condom was individuals in a stable relationship. 

 

Key words: HIV seroprevalence; Hepatitis B; Hepatitis C; Syphilis, Sexual Behavior; Cross-

Sectional Studies  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

As infecções sexualmente transmissíveis (IST) podem ser transmitidas pelo contato sexual 

mesmo por indivíduos assintomáticos ou que não conheçam seu diagnóstico. Infecções por HIV, 

sífilis e hepatites B e C podem se desenvolver sem sintomas. A hepatite C é transmitida 

principalmente pelo contato com sangue contaminado, mas também pela via sexual (BRASIL, 

2012-2017-2018b). O uso consistente do preservativo é estratégia de primeira linha na prevenção 

das IST no nível individual. Contudo, as baixas taxas de uso de preservativos no Brasil 

contradizem o elevado índice de conhecimento sobre as formas e risco de transmissão das IST 

(BRASIL, 2016h). Assim, estudos sobre a frequência do não uso de preservativo como um 

comportamento sexual de risco considerando aspectos regionais, culturais e comportamentais de 

populações específicas são desejáveis. Nesse cenário, a estratégia de prevenção mais eficaz no 

nível populacional é o diagnóstico precoce e acesso universal ao tratamento (BRASIL, 2012-

2017-2018b). 

Os testes rápidos são ensaios imunocromatográficos que detectam antígenos do agente ou 

anticorpos presentes em amostras biológicas, sangue da polpa digital, soro ou fluido oral. Suas 

vantagens são a alta sensibilidade e especificidade, facilidade de realização no local de cuidado 

e o tempo de execução de até 30 minutos. O teste rápido para HIV, vírus da imunodeficiência 

humana, detecta anticorpos contra os dois subtipos virais, anti-HIV-1 e anti-HIV-2 (BRASIL, 

2014i). O teste rápido de sífilis detecta anticorpos contra o agente bacteriano Treponema 

pallidum (BRASIL, 2014ii). O teste rápido de hepatite B detecta o antígeno de superfície do vírus 

da hepatite B, HBsAg, e o da hepatite C, o anticorpo contra o vírus hepatite C, anti-HCV 

(BRASIL, 2014iii). A confirmação de infecção ativa é feita em todos os casos por testes 

bioquímicos ou moleculares (BRASIL, 2016e). 

Os casos registrados de HIV e aids no Brasil concentram-se nas capitais e regiões metropolitanas, 

áreas de maior fluxo sociodemográfico e econômico (SOUSA et al., 2016; BRASIL, 2012-2017-

2018b). Essa tendência é observada também para as demais infecções sexualmente transmissíveis 

assintomáticas (IST) tais como as hepatites virais B e C e a sífilis adquirida (BRASIL,2012-

2017-2018c;d). A distribuição geográfica heterogênea é percebida pela grande variação das taxas 

de detecção dos casos entre as regiões do Brasil. A principal fonte de dados sobre as IST é o 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). No entanto, a subnotificação é 
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frequente. Dados complementares obtidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 

Sistema de Informação de Exames Laboratoriais (Siscel) e Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos (Siclom) respondem por cerca de 30% dos casos de HIV/aids conhecidos hoje no 

Brasil (BRASIL, 2012-2017-2018b). 

Mais de 982.129 casos de aids foram registrados no Brasil desde 1980, com taxa de detecção 

média de 1,85 casos/10mil habitantes em 2017 (BRASIL, 2018b). De 1999 a 2017 foram 

registrados 218.257 casos de hepatite B e 331.855 casos de hepatite C no país. A taxa de detecção 

média em 2017 foi 0,6 e 1,2 casos/10.000 habitantes, respectivamente (BRASIL, 2018d). A 

notificação compulsória da sífilis adquirida foi instituída no Brasil em 2010 pela Portaria nº 2472 

no Ministério da Saúde (MS). O padrão de distribuição dos casos de sífilis desde 2010 até junho 

de 2017 foram 342.531 casos registrados no Sinan sendo mais da metade (59,2%) na região 

Sudeste. Em 2017 foram notificados 119.800 novos casos de sífilis adquirida, com _taxa de 

detecção de 5,8 casos/10mil habitantes neste ano (BRASIL, 2018c). 

Em 2016, a cidade de Ouro Preto-MG, com cerca de 74 mil habitantes, teve seu maior número 

de casos notificados nos últimos 10 anos; foram 19 casos de HIV/aids, 2,57/10.000 habitantes, 

de acordo o Sinan. Ainda segundo essa base de dados, de 2011 a 2015 o município registrou 8 

casos de hepatite B (1,08/10.000 habitantes) e 5 (0,67/10.000 habitantes) de hepatite C. Em 2017, 

34 casos novos (4,59/10mil habitantes) de sífilis adquirida foram registrados.  

Os distritos de Lavras Novas, Antônio Pereira e Santo Antônio do Salto tem origem histórica 

comum ligada à extração mineral e posterior declínio econômico com a exaustão das jazidas de 

ouro no período colonial, além de sua população predominantemente composta de descendentes 

de escravos africanos. Atualmente, a principal atividade econômica em Lavras Novas é o 

turismo, em Antônio Pereira, a atividade mineradora das jazidas de ferro, e em Santo Antônio do 

Salto a agricultura de subsistência (BRASIL, 2007-2007b-2007c). 

Diante da subnotificação e escassez de conhecimento sobre as epidemias em nível local, o 

presente estudo objetivou descrever a análise do perfil sociodemográfico dessas populações 

quanto ao hábito de usar preservativo nas relações sexuais, a fim de identificar os grupos com 

comportamento sexual de risco, e estimar as prevalências de infecção por HIV, hepatites B e C 

e sífilis na população dos distritos rurais de Ouro Preto-MG, entre 2014 a 2016. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 HIV 

 

A aids é a síndrome da imunodeficiência adquirida causada pelo vírus HIV, o vírus da 

imunodeficiência humana, a sigla vem do inglês “acquired immune deficency syndrome”. 

Atualmente a principal via de transmissão é a sexual, contato com sêmen e secreções vaginais, 

tendo o predomínio entre os homens heterossexuais (BRASIL, 2012-2017b). A contaminação 

pelo vírus também pode ocorrer por meio da transmissão vertical, leite materno de mãe 

soropositiva, contato com sangue contaminado e compartilhamento de agulhas de usuários de 

drogas injetáveis (WHO,_2018). 

 

O HIV é um retrovírus, caracteriza-se por possuir o RNA como material genético e possui uma 

enzima, que é a transcriptase reversa que de uma forma bem peculiar transforma o RNA viral em 

cDNA e esse por sua vez se liga ao DNA da célula infectada iniciando o processo de replicação 

viral (BRASIL, 2014i). O vírus pode ser classificado em dois tipos distintos de acordo com as 

diferenças na sequência nucleotídica em HIV-1 e HIV-2 (BRASIL, 2016e). 

 

O vírus HIV infecta preferencialmente os linfócitos T CD4, podendo infectar os macrófagos e 

outras células responsáveis pela defesa do organismo. Assim o vírus vai suprimindo o sistema 

imune à medida que se replica, diminuindo os linfócitos T CD4 no organismo a níveis inferiores 

a 200 cels/mm3.Em indivíduos soropositivos estáveis devido ao tratamento, esses valores são 

superiores a 350 cels/mm3 (BRASIL, 2014i-2017k). 

 

Nos primeiros 10 dias após a infecção, o primeiro marcador detectável no sangue de indivíduos 

contaminados é o RNA viral e neste momento ainda não são detectados anticorpos anti-HIV 

(FIEBIG et al., 2003). O período da janela imunológica, o tempo entre a infecção e a produção 

de anticorpos em níveis suficientes para serem detectados ou também chamado janela de 

soroconversão, pode variar de 1 a 2 meses. Neste momento surgem os anticorpos anti-HIV 

(BRASIL, 2014i). 

 

Os primeiros sinais da infecção pelo HIV são passageiros e são comuns a outras enfermidades 

como febre e mal-estar. O indivíduo pode evoluir para a fase assintomática da doença, esse 
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processo pode ser por tempo indeterminado e pode durar anos até aparecerem os primeiros 

sintomas que caracterizam a aids. Embora tenha replicação viral do HIV e alta infectividade, o 

indivíduo permanece sem sintomas específicos (BRASIL, 2016e). O indivíduo pode ter o HIV e 

não ter aids. Somente a partir do ano de 2016, a infecção pelo HIV entrou na lista Nacional de 

notificação compulsória (BRASIL, 2016q). Anteriormente a esse ano, eram de notificação 

compulsória a aids em qualquer paciente e a infecção pelo HIV em gestantes, parturientes ou 

puérperas e crianças expostas ao risco de transmissão vertical do HIV.  

 

A aids, é uma síndrome onde aparecem sinais e sintomas que caracterizam uma resposta imune 

ineficiente. Podem ocorrer edema nos gânglios linfáticos, emagrecimento, febre, diarréia, tosse, 

fraqueza e cansaço. O organismo fica susceptível a diversas infecções oportunistas porque sua 

defesa se tornou ineficaz contra a ação de outros vírus, bactérias, protozoários, fungos e quaisquer 

microorganismos (BRASIL, 2014i). Desse modo, surgem as infecções oportunistas (IO) como 

pneumocitose, retinite por citomegalovírus, tuberculose pulmonar atípica e disseminada, 

meningite criptocócica, neurotoxoplasmose, candidíase oral (BRASIL, 2017k), além de outras 

comorbidades como as hepatites virais, sífilis, linfomas, sarcoma de Kaposi (WHO,2018). 

 

Desde a descoberta do HIV foram desenvolvidos 4 gerações de imunoensaios, como testes 

imunoenzimáticos do tipo ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Ao longo do tempo, 

foram aumentando a sensibilidade e especificidade dos testes e diminuindo a janela diagnóstica, 

ou janela de soroconversão, (tempo decorrido da infecção e a detecção de um marcador 

sorológico). Enquanto nos imunoensaios de primeira geração, a capacidade de detecção de um 

marcardor sorológico para HIV era em torno de 2 meses, nos de quarta geração passou a ser de 

apenas 15 dias (BRASIL, 2016e). 

 

Os testes rápidos são imunoensaios simples de imunocromatografia e utilizam sangue da polpa 

digital, punção venosa ou fluido oral para sua realização. Possuem um tempo de execução de 

aproximadamente 30 minutos, alta sensibilidade e especificidade para detecção de anticorpos 

anti HIV-1 e anti HIV-2 (BRASIL, 2014i). Os testes rápidos são comparáveis aos testes de 

imunoensaios de quarta geração (BRASIL, 2016e). Quando utilizamos o teste rápido em fluido 

oral (FO) é necessário lembrar que a janela imunológica será de aproximadamente 3 meses, maior 

quando comparado aos testes rápidos que utilizam o sangue (BRASIL, 2014i). 
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Embora os testes rápidos estejam atuantes no mercado desde 2005, a testagem para o HIV foi 

normatizada em 17 de dezembro de 2013 através da Portaria 29 do Ministério da Saúde, que 

define a sequência de execução de testes rápidos e testes laboratoriais através de fluxogramas 

tendo como desfecho o diagnóstico de HIV (BRASIL, 2017k). No caso dos testes rápidos, são 

usados dois testes rápidos de fabricantes diferentes, ou que possuem testes com metodologias 

distintas, ou ainda diferentes antígenos e sendo usados sequencialmente no mesmo indivíduo. O 

teste rápido 1 (TR1) deve ter sensibilidade maior ou igual ao do segundo teste e caso seja 

reagente, o segundo teste (TR2) deverá ser realizado. Caso a amostra seja reagente em ambos os 

testes, a amostra é positiva para HIV. Neste caso, o próximo passo é encaminhar o indivíduo a 

uma consulta médica na qual deverá ser solicitado o exame da carga viral HIV e contagem de 

linfócitos T CD4. Como descrito no fluxograma do Ministério da Saúde, se TR1 for não reagente, 

não haverá necessidade de executar o TR2, portanto amostra não reagente para HIV. O laudo 

deverá apresentar uma nota de esclarecimento, “Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, 

uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra”. Se amostra 

reagente no TR1 e não reagente na TR2, então o resultado será discordante, neste caso torna-se 

necessário refazer o TR1 e o TR2 e permanecendo a discordância entre os testes deverá ser 

executado uma punção venosa para a coleta de material suficiente para dar seguimento aos 

exames complementares laboratoriais também descritos em fluxograma na Portaria 29 (BRASIL, 

2016e). 

 

Os exames complementares laboratoriais para detecção do vírus HIV são o teste molecular para 

carga viral HIV, Western blot (WB), Imunoblot (IB), imunoblot rápido (IBR) descritos nos 

fluxogramas da Portaria 29 (BRASIL, 2013o). 

 

O tratamento das pessoas com HIV/aids é feito com medicamentos antirretrovirais (ARV). No 

Brasil, a Lei 9313 do ano de 1996 tem garantido a distribuição gratuita dos antirretrovirais há 22 

anos. São distribuídos nas UDMs [Unidades Dispensadoras de Medicamentos Antiretrovirais 

(ARV)] do Brasil, onde os pacientes são cadastrados no programa Sistema de Controle Logístico 

de Medicamentos (Siclom) que permite o controle do estoque dos ARV em nível Nacional. Esse 

sistema também armazena informações clínicas laboratoriais do paciente HIV como carga viral 

e níveis de linfócitos T CD4, bem como o monitoramento do uso dos esquemas terapêuticos 

preconizados pelo Ministério da Saúde, departamento de HIV/aids (BRASIL, 2017k). A adesão 

ao tratamento garante níveis de carga viral indetectável, evitando a falha terapêutica e garantindo 
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melhor qualidade de vida aos portadores do HIV, diminuindo em até 96% a transmissão do vírus 

(WHO, 2017). Segundo a Organização Mundial de Saúde, 20,9 milhões de pessoas viviam com 

HIV e receberam terapia antirretroviral em meados do ano 2017 no mundo. 

 

A relação entre a epidemia de aids e a ocorrência das demais infecções sexualmente 

transmissíveis é amplamente reconhecida, e as ações de manejo e prevenção desse grupo de 

doenças é a estratégia adotada atualmente pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da criação 

do Departamento Nacional de IST/aids. Os avanços no controle e prevenção da aids no Brasil 

foram alcançados pela mobilização social articulada aos programas e ações governamentais 

financiados pelo Banco Mundial, os programas aids I-III. A partir de 2001 iniciou-se o processo 

de descentralização das ações de combate à aids. Em 2009 deu-se a criação do Departamento 

Nacional de IST, HIV/aids e Hepatites Virais. Hoje, cabe ao Departamento formular e fomentar 

políticas públicas de IST, HIV/aids e hepatites virais, desenvolver e executar as políticas e 

normas nacionais, gerenciar o Sistema de Vigilância Nacional e os sistemas de informações, 

transferir recursos para os estados e cidades, fornecer treinamento técnico e solucionar conflitos 

locais. A política para a prevenção e controle do HIV consiste das três áreas de atividades 

integradas: 1) garantir o acesso universal e gratuito ao cuidado e à terapia antirretroviral; 2) 

expandir o acesso a diagnóstico e prevenção e 3) manter um relacionamento proativo com a 

sociedade civil independente (SIMAO MG, 2011).  

 

No mundo, havia um número considerável de pessoas vivendo com HIV/aids, no ano de 2016 

foram 36,7 milhões de pessoas (WHO,2018). Atualmente, a epidemia de aids no Brasil tem 

caráter estável e se concentra em grupos populacionais de maior vulnerabilidade. Segundo o 

Boletim Epidemiológico para os casos de HIV/ aids, a maior concentração dos casos de aids no 

Brasil está nos indivíduos com idade entre 25 e 39 anos para ambos os sexos; entre os homens, 

essa faixa etária corresponde a 52,9% e, entre as mulheres, a 49,0% do total de casos registrados 

de 1980 a junho de 2017. Ainda segundo o boletim destaca-se o aumento em jovens de 15 a 24 

anos, sendo que de 2006 para 2016 a taxa entre aqueles com 15 a 19 anos quase triplicou (de 0,24 

para 0,67 casos/10.000 habitantes) e, entre os de 20 a 24, dobrou (de 1,6 para 3,4 casos/10.000 

habitantes). Em 2016, a maior taxa observada foi entre aqueles com 35 a 39 anos (4,94 

casos/10.000 habitantes).  

 



 

 

27 

 

A taxa de detecção de aids no Brasil tem apresentado estabilização nos últimos dez anos, com 

uma média de 1,85 casos/10.000 habitantes no ano de 2016. Em Minas Gerais, entre 1998 e 2010, 

observou-se aumento moderado da taxa de incidência de aids, de 1,05/10.000 habitantes em 1998 

para 1,2/10.000 habitantes em 2010; um crescimento de 14,3%. Minas Gerais responde por 6,8% 

dos 34.218 novos casos de aids registrados no Brasil em 2010. Atualmente observa-se um ligeiro 

declínio no estado de Minas Gerais, passando a taxa de detecção de HIV de 1,5/10.000 habitantes 

em 2006 para 1,24/10.000 habitantes em 2016 (BRASIL, 2012-2017-2018b). Os casos de aids 

são de notificação compulsória desde 1986, é recente a notificação compulsória dos portadores 

do vírus do HIV, datada do dia 16 de junho de 2014 normatizada pela Portaria 1271 do Ministério 

da Saúde. Antes dessa data somente os casos de infecção pelo HIV em gestantes, parturientes ou 

puérperas e crianças expostas ao risco de transmissão vertical do HIV eram de notificação 

compulsória. No ano de 2016, a região Sudeste apresentou um predomínio da categoria de 

exposição de homens que fazem sexo com homens (HSH) foi de 46,1%, enquanto em todas as 

outras regiões o predomínio foi heterossexual. Contudo, as taxas de infecção que mais crescem 

encontram-se entre as mulheres e a população pobre de pequenas cidades. Entre 1997 e 2007, a 

incidência de aids em pequenas cidades quase que dobrou, passando de 0,44 para 0,82 por 10.000 

habitantes (SIMAO MG, 2011). Entre os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, 

um deles em Minas Gerais, 100 municípios registraram taxas de 2,69 a 9,98 casos/10.000 

habitantes em 2010, bem acima da média nacional. Também interessante, segundo o critério 

raça/cor, em 2010, 38,6% dos casos foram notificados em pardos e 10,8% em pretos. Houve um 

aumento das taxas de detecção em indivíduos pardos/negros em 35,7% nos últimos 10 anos 

(BRASIL, 2017b). Essa tendência foi descrita pelos termos: “feminização”, “pauperização” e 

“ruralização” da epidemia (SIMAO MG, 2011). A tendência do perfil de transmissão por 

categoria de exposição em cidades de grande porte (mais que 100 mil habitantes) é a transmissão 

heterossexual (59,4%) e em cidade de médio porte (20 a 100 mil habitantes), a maioria dos casos 

se encontram nas categorias de exposição homo/bissexuais chegando a 86,6% (GRANGEIRO et 

al., 2010). O município de Ouro Preto, com 74.000 habitantes, contabilizou em fevereiro de 2019, 

89 pacientes portadores de HIV/aids moradores de Ouro Preto e usuários da Unidade 

Dispensadora de Medicamentos Antiretrovirais (UDM) local com uma prevalência de 0,1%. Em 

torno de 20% dos pacientes eram procedentes dos distritos rurais.  Segundo dados da prefeitura 

municipal de Ouro Preto o número de casos notificados de aids mais que dobrou no período de 

2010 a 2017, passando de 10 para 22 notificações. Também segundo informações da prefeitura 

municipal em 2018 esse número passou para 14 casos notificados de HIV/aids. Diante das 
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estatísticas atuais, é possível prever que exista no município, especialmente nos distritos e áreas 

rurais, um contingente de pessoas infectadas ainda não identificadas. A identificação desses 

indivíduos é essencial para a interrupção da cadeia de transmissão. E a prevenção não se trata 

apenas do uso do preservativo: o Ministério da Saúde define como estratégia a “prevenção 

combinada do HIV”, que é um conjunto de ações e intervenções para a prevenção. Essas ações 

incentivam a testagem, a adesão à PEP (profilaxia pós-exposição) e à PrEP (profilaxia pré-

exposição), imunizações, comunicação e educação para vencer todas as formas exclusão social 

(BRASIL, 2017j). O governo do Brasil assumiu perante a Organização das Nações Unidas 

(ONU) a estratégia 90-90-90 que compreende que até 2020, 90% das pessoas com HIV e sem 

status da doença sejam diagnosticadas, 90% das que são portadoras do HIV tenham carga viral 

indetectável e 90% das pessoas diagnosticadas estejam em uso do antirretroviral (BRASIL, 

2017k). As ações descentralizadas e capilarizadas da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

podem se mostrar valiosas para a política de prevenção e controle do HIV pelo seu potencial para 

expandir o acesso a diagnóstico e prevenção na intimidade das comunidades atendidas. Ouro 

Preto registrou no Sinan (Sistema de informação de agravos de notificação) uma taxa de detecção 

de 0,14 caso por 10.000 habitantes em 2014, número bem menor que a média de detecção no 

Estado.  

 

 No Quadro 1 são apresentados alguns estudos epidemiológicos de prevalência da HIV/aids, 

estudos transversais realizados em diversas populações e regiões do Brasil com diferentes 

resultados. 
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Quadro 1 – Resultados de estudos epidemiológicos da prevalência de HIV/aids em populações 

do Brasil  

 

Utilizando como critérios de busca bibliográfica na PUBMED, SCOPUS, JANE, PORTAL 

CAPES os unitermos “palavras chaves” em inglês: “HIV” and “prevalence study”, “aids” and 

“prevalence study” e “estudo de prevalência em HIV” é notável que são poucos os estudos de 

prevalência de HIV/aids em Minas Gerais.  

 

Autor / ano publicação/ 

DOI 

Tamanho 

amostra 

Local/ 

período 

População-

chave 

Prevalência de 

HIV/aids 

 

Teste utilizado 

SCHUELTER-TREVISOL 

et al.,  2013 

http://dx.doi.org/10.1590/003

7-8682-1364-2013 

147 

Tubarão, 

Laguna e 

Imbituba/ SC 

2009 

Profissionai

s do sexo 
8,80% 

Imuno-ensaio para 

triagem, imufluo-

rescência indireta ou 

Western Blot 

ALBUQUERQUE  et al.,    

2014 

DOI: 10.1590/1413-

81232014197.08602013 

1097 

Caruaru/ PE 

(mai a jul 

2011) 

Presidiários 1,19% 

Teste rápido, 

imunofluorescência 

indireta 

 

BRIGNOL  et al.,  2015 

 

http://dx.doi.org/10.1590/01

02-311X00178313 

383 

Salvador/BA 

Out 2008 e out 

2009 

HSH 6,50% 

Testes 

rápidos 

COSTA  et al.,, 2015 

DOI 10.1007/s10508-014-

0386-z 

284 

Porto 

Alegre/RS 

1998-2014 

transsexuais 25,0% 

Quimioluminescência 

e imunocroma 

tografia 

FERREIRA et al.,     2017 

DOI: 10.22278/2318-

2660.2016.v40.n2.a1980 

7048 
Bahia 

2006 a 2012 

Usuários do 

CTA 
3,33% 

Testes  

rápidos 

ANDRADE  et al.,    2017 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/19

82- 

0194201700003 

382 

Botucatu/SP 

Set 2011 a 

abril 2012 

Idosos em 

UBS 
0,30% 

Anti HIV 

Carga viral (PCR 

RNA) 

NOGUEIRA   et al.,   2017 

DOI:http://dx.doi.org/10.17

7651/1983-

1870.2017v10n2p243-250 

15.836  

Fortaleza/CE 

Jan 2013 a dez 

2015 

Usuários do 

CTA  
3,60% 

Testes  

rápidos 

MATSUDA  et al.,  2017 

doi: 10.1590/0037-8682-

0370-2016 

546 

Santo André / 

SP 

2015 

Amostras de 

suspeitos de 

um surto de 

dengue 

0,73% 

RNA HIV 

 

  

http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-1364-2013
http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-1364-2013
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00178313
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00178313
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Segundo os Boletins Epidemiológicos Nacionais que consolidam as informações obtidas ao nível 

estadual, as taxas acima parecem estar subestimadas. Na Figura 1 estão apresentadas as taxas de 

detecção de casos de por 10.000 habitantes nas unidades de federação e respectivas capitais do 

Brasil no ano de 2007 e 2017 (últimos 10 anos). A cidade de Porto Alegre em 2007 obteve 9,61 

casos por 10.000 habitantes, permanecendo com a maior taxa de detecção no ano de 2017 com 

6,08 casos por 10.000 habitantes (3,3 vezes maior que a taxa nacional). O estado do Rio Grande 

do Sul em 2007 apresentou a maior taxa de detecção de aids com 3,29 casos por 10.000 

habitantes. Em 2017 os destaques são para o estado de Roraima e Amapá que obtiveram as 

maiores taxas de detecção entre os estados do Brasil com 3,68 e 2,98 casos de aids por 10.000 

habitantes, respectivamente. A menor taxa de detecção no ano de 2007 foi no estado do Tocantins 

com 0,67 casos por 10.000 habitantes. O estado manteve a menor taxa de detecção no ano de 

2017 com 1,62 casos por 10.000 habitantes. Das capitais, a menor taxa de detecção em 2007 foi 

Palmas com 1,07 casos de aids por 10.000 habitantes e em 2017, Brasília, com 1,43 casos por 

10.000 habitantes.  

 

Na Figura 2 estão apresentadas as taxas de detecção de aids por 10.000 habitantes por região de 

residência no Brasil no ano 2007 e 2017. Nos últimos 10 anos, a região Sul obteve a maior taxa 

de detecção de aids quando comparado com a taxa nacional e entre as regiões, com 3,29 casos 

por 10.000 habitantes no ano de 2007 e com a maior taxa com 2,41 casos por 10.000 habitantes 

em 2017. A região nordeste teve a menor taxa de detecção em 2007 com 1,27 casos por 10.000 

habitantes e manteve a menor taxa entre as regiões do Brasil em 2017 com 1,57 casos por 10.000 

habitantes. No Brasil, a taxa de detecção de aids em 2007 foi de 2,02 casos por 10.000 habitantes 

e em 2017 foi de 1,83 casos por 10.000 habitantes.  

 

As diferenças observadas entre os estudos listados no Quadro 1 e os dados obtidos nos Boletins 

se devem ao fato de que cada estudo mostra uma realidade local, que nem sempre reflete a 

realidade da população regional ou do Estado. Nem todos os estudos realizados ao nível local 

foram planejados para um inquérito epidemiológico de HIV, como no caso do estudo de 

MATSUDA et al., (2017) que aproveitou amostras de suspeitos de um surto de dengue em Santo 

André, São Paulo. A maioria dos estudos utilizou testes rápidos e como testes confirmatórios a 

carga viral HIV RNA assim como nesse estudo de prevalência. 
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Figura 1: Número de casos de aids por 10.000 habitantes por ano e local de residência segundo 

unidade de Federação e capital, Brasil 2007 e 2017 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico HIV aids 2018– Ministério da Saúde, Brasil 

Obs: coluna anterior é a capital corresponde aos dados da unidade de federação. 

 

 

Figura 2: Taxa de detecção da aids por 10.000 habitantes por ano de notificação e por região de 

residência, Brasil no ano 2007 e 2017 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico HIV aids 2018– Ministério da Saúde, Brasil 

 

0

2

4

6

8

10

12
B

ra
si

l

A
C

M
an

au
s

P
A

M
ac

ap
á

M
A

Te
re

si
n

a

R
N

Jo
ão

 P
es

so
a

A
L

A
ra

ca
jú

M
G

V
it

ó
ri

a SP

C
u

ri
ti

b
a

R
S

C
am

p
o

 G
ra

n
d

e

G
O

B
ra

sí
lia

n
º 

d
e 

ca
so

 d
e 

ai
d

s/
1

0
.0

0
0

 h
ab

.

2007 2017

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

n
ºc

as
o

s 
ai

d
s/

1
0

.0
0

0
 h

ab
.

2007 2017



 

 

32 

 

2.2 Sífilis 

  

 

A sífilis é uma IST (infecção sexualmente transmissível) e a forma mais comum de contaminação 

é a sexual (BRASIL, 2012-2017c). Apresenta também contaminação da mãe para o feto (vertical) 

e através de contato com secreções de indivíduos doentes. O agente etiológico é a bactéria 

Treponema pallidum. A doença tem início de forma insidiosa, com um período de incubação de 

10 a 90 dias após a infecção pela bactéria. O T. pallidum é resistente no meio ambiente quando 

em objetos úmidos por até 10 horas (BRASIL, 2014ii-2016g). 

  

Quando o indivíduo doente não obteve o tratamento adequado, evolui da fase primária para 

secundária, tardia e posteriormente para terciária. Na sífilis primária, após a infecção pela 

bactéria tem o aparecimento do cancro duro ou protossifiloma, lesão indolor e de base endurecida 

com presença de secreção serosa e muitos treponemas. Após aproximadamente 2 semanas, as 

lesões desaparecem espontaneamente. Os anticorpos surgem 7 a 10 dias após o cancro duro. A 

sífilis secundária ocorre quando a primária não foi tratada e assim aparece o exantema (máculas, 

pápulas, placas branco-acinzentadas) em regiões mais úmidas do corpo. Nesta fase o treponema 

invadiu órgãos e líquidos do corpo. Após o desaparecimento dos sintomas da sífilis secundária 

não tratada acontece a sífilis latente recente (menos de 1 ano após a lesão primária) e sífilis latente 

tardia (mais de 1 ano após a lesão primária). Nesta fase o paciente não apresenta sinais ou 

sintomas da doença. Na sífilis terciária aparecem manifestações mais graves da doença como 

complicações neurológicas, cardiovasculares e ósseas e que podem levar 10, 20 ou mais anos 

para se manifestarem (BRASIL, 2016g). 

 

A sífilis é classificada em: sífilis em gestantes, congênita e adquirida. Para o diagnóstico da sífilis 

adquirida em um indivíduo sem sinais ou sintomas da doença é realizado o teste não treponêmico, 

o mais comum é o VDRL – do inglês Venereal Disease Research Laboratory - com metodologia 

de floculação. Se o teste não treponêmico for reagente em qualquer titulação, realiza-se o teste 

treponêmico FTAABS – do inglês Fluorescent Treponemal Antibody-Absorption – com 

metodologia de imunofluorescência indireta. Sendo este também reagente e sem registro de 

tratamento prévio, confirma-se o diagnóstico. Temos outros testes treponêmicos utilizados como: 

teste rápido (imunocromatógrafico), CMIA (ensaio imunológico quimioluminescente 

magnético) hemaglutinação MHA-TP (microhemaglutinação para Treponema pallidum) ou 
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TPHA (Treponema pallidum hemoagglutination assay) e aglutinação de partículas TPPA – do 

inglês Treponema pallidum particle agglutination assay (BRASIL, 2015mm). Em caso de 

indivíduo sintomático, o diagnóstico se confirma com pelo menos um teste treponêmico ou não 

treponêmico em qualquer titulação considerado reagente. No caso do uso de teste rápido para 

triagem, nos casos reagentes, uma amostra de sangue deverá ser coletada e encaminhada para 

realização de um teste não treponêmico para a confirmação do diagnóstico (BRASIL, 2017r).  

 

A sífilis é curável com uma única dose de penicilina G benzatina sem risco de resistência (WHO, 

2018). Mas o fato de ter tido sífilis não confere imunidade permanente. O teste não treponêmico 

(VDRL) é utilizado para monitoramento do tratamento e após 1 ano de tratamento a persistência 

de títulos baixos significa sucesso. Então, torna-se necessário fazer o diagnóstico diferencial 

entre a cicatriz sorológica, sífilis latente ou reinfecção para casos suspeitos. A cicatriz sorológica 

caracteriza-se por apresentar títulos baixos e estáveis nos exames não treponêmicos durante toda 

a vida. No caso de uma reinfecção há uma elevação dos títulos em 2 diluições ou mais, por 

exemplo de 1:16 para 1:64 (BRASIL, 2015). 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 357 milhões de novas infecções 

sexualmente transmissíveis no mundo e dentro desta estimativa estão novos casos de sífilis. No 

Brasil, há um aumento nos últimos 5 anos de casos de sífilis, tanto em gestantes como a congênita 

e a sífilis adquirida. Essa última tornou-se de notificação obrigatória na lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças e agravos no ano de 2010 (BRASIL, 2010p). Entre os anos 

de 2010 a junho de 2017 foram notificados 342.531casos de sífilis adquirida e a maior proporção 

dos casos foi notificada na região Sudeste (59,2%). No ano de 2016 a região sudeste superou a 

taxa de detecção a nível nacional com 5,43 casos/10.000 habitantes e a região Sul liderou com 

7,2 casos/10.000 habitantes, enquanto a taxa nacional não passou de 4,25 casos/10.000 

habitantes. Em Minas Gerais, a taxa de detecção no ano de 2010 foi 0,08 casos/10 000 habitantes 

e em 2016 passou para 3,5 casos/10.000 habitantes. A capital Belo Horizonte contabilizou mais 

de 10 casos de sífilis adquirida/10 000 habitantes no ano de 2016 (BRASIL, 2012-2017c). 

Segundo dados da secretaria municipal, em Ouro Preto foram 2 casos notificados de sífilis 

adquirida no ano de 2010 e 40 casos no ano de 2018. E Apesar da subnotificação, esse aumento 

de casos pode não refletir a realidade do Brasil em virtude de que em parte houve um incremento 

do uso dos testes rápidos nos últimos anos ampliando a rede de atendimento e detecção de novos 

casos, a falta da penicilina G benzatina para o tratamento do indivíduo infectado e a possível 
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redução do uso do preservativo dentre outros fatores. A vigilância epidemiológica de cada 

município tem se esforçado em aprimorar sua gestão desenvolvendo campanhas educativas de 

promoção e prevenção das IST e assim obtendo um número maior de notificações (BRASIL, 

2012-2017c).   

 

Não existem estudos de prevalência de sífilis adquirida que caracterize a população geral em 

Minas Gerais. Guimarães e cols. reportaram em 2009 uma prevalência de 1,12% em um estudo 

realizado em 26 centros de tratamento de pacientes com doenças mentais (GUIMARÃES et al., 

2009). Outro estudo descreve uma positividade de 6,3% entre 63 presidiários em Manhuaçu, MG 

em 2000 (CATALAN-SOARES et al.,, 2000). 

 

Em um estudo retrospectivo, na cidade de Fortaleza no Ceará, no período de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2015, a prevalência de sífilis em 15836 usuários do CTA (Centro de Testagem e 

Aconselhamento HIV/aids) foi 3,9% (NOGUEIRA et al., 2017). Na cidade de Londrina no 

Paraná, outro estudo de prevalência foi conduzido também em um CTA com 5509 usuários no 

período de junho de 2012 a dez/2014 e a prevalência de sífilis foi 6,3% (GOMES et al., 2015). 

Em um levantamento epidemiológico no CTA na Bahia no período de 2006 a 2012 com todos os 

usuários neste período totalizando 7048 usuários, 4,52% foram prevalentes para a sífilis 

(FERREIRA et al., 2016). Em uma coorte no Sul do Brasil no período de 1991 a novembro 2008, 

foram incluídos no estudo 1012 pacientes HIV positivos (soropositivos) de um total de 2262 

indivíduos de um centro de referência (CR) para tratamento de aids em Porto Alegre, a 

prevalência de sífilis foi 20,5% (208) (ADOLF  et al., 2012). Em Vitória, no Espírito Santo, 438 

pacientes HIV positivos em um ambulatório de HIV/aids foram testados para sífilis e a 

prevalência foi 5,3% no período de agosto de 2010 a setembro de 2011 (CALLEGARI et al., 

2014). Entre 1405 moradores de rua na cidade de São Paulo que foram incluídos em um estudo 

transversal, identificou-se uma prevalência de 7% para sífilis no período de outubro de 2006 a 

março de 2007 (PINTO et al., 2014). Em Botucatu, município no interior paulista, foi realizado 

um estudo de prevalência com 382 idosos distribuídos proporcionalmente em 17 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e a prevalência de sífilis foi de 2,6% no período de setembro/2011 a 

abril/2012 (ANDRADE et al., 2017). Em um estudo transversal, na penitenciária de Caruaru, 

Pernambuco, no período de maio a julho de 2011, 1097 detentos foram testados e a prevalência 

de sífilis foi de 3,92% (ALBUQUERQUE et al., 2014). Em um estudo de prevalência com 

profissionais do sexo (feminino, masculino, transgênero) nas cidades de Tubarão, Laguna e 
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Imbituba, no Sul de Santa Catarina no ano de 2009 foram 147 elegidos e a prevalência para sífilis 

foi de 19,7% (SCHUELTER-TREVISOL et al., 2013). Na cidade de Salvador, em um estudo de 

prevalência com 426 usuários de drogas injetáveis (UDI), analisados de setembro a novembro de 

2009, a prevalência de sífilis foi de 16,6% (BAPTISTA et al., 2017). Outro estudo de prevalência 

também na cidade de Salvador tendo como população alvo 383 Homens que fazem sexo com 

Homens (HSH) no período outubro/2008 e outubro/2009 teve uma prevalência de sífilis de 9% 

(BRIGNOL et al., 2015). Em um estudo de prevalência envolvendo práticas sexuais e bissexuais, 

comportamento entre HSH e mulheres transgênero no período de novembro/2011 a 

setembro/2013 a prevalência de sífilis foi 34,7% dos 430 participantes (FERNANDES et al., 

2000). 

 

Há estudos de prevalência em populações-chave em algumas regiões do Brasil como 

demonstrado no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Resultados de estudos epidemiológicos da prevalência de sífilis adquirida em 

populações do Brasil  

 

Utilizando como critérios de busca bibliográfica na PUBMED, SCOPUS, JANE, PORTAL 

CAPES os unitermos “palavras chaves” em inglês: “syphilis” and “prevalence study”, “estudo 

de prevalência e sífilis” 

 

Autor / ano publicação/ DOI 
Tamanho 

amostra 

Local/ período/ 

ano estudo 

População-

chave 

Prevalência de 

sífilis em % 
Teste utilizado 

ADOLF et al., 2012 

DOI: 

10.1080/09540121.2011.59770

6 

1012 
Porto Alegre/RS 

1991 a 2008 

Soropositiv

os CR 
20,50 

VDRL + 

FTA-Abs 

SCHUELTER-TREVISOL et 

al., 2013 

http://dx.doi.org/10.1590/0037-

8682-1364-2013 

147 

Tubarão, Laguna 

e Imbituba/ SC 

2009 

Profissionai

s do sexo 
19,70 

VDRL + 

FTA-Abs 

FERNANDES et al., 2014 

doi:10.1136/sextrans-2014-

051589 

430 

Campo 

Grande/MS 

Nov 2011 a set 

2013 

HSH e 

Transgênero 
34,70 

 

VDRL 

CALLEGARI et al., 2014 

doi:10.1007/s10461-013-0533-

x 

438 

Vitória/ES 

Ago 2010 a set 

2011 

Soropositiv

os 

Ambulatóri

o 

5,30 
VDRL + testes 

rápidos 

PINTO et al., 2014 

DOI: 10.1590/1809-

4503201400020005 

1.405 

São Paulo/SP 

Out 2006 a mar 

2007 

Moradores 

de  rua 
7,00 

testes rápidos e 

VDRL + TPHA 

http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-1364-2013
http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-1364-2013
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ALBUQUERQUE et al., 2014 

DOI: 10.1590/1413-

81232014197.08602013 

1097 
Caruaru/ PE 

(mai a jul 2011) 
Presidiários 3,92 

VDRL + 

MHA-TP 

GOMES et al., 2015 

doi: 10.1590/0037-8682-0102-

2016 

5.509 

Londrina/PR 

(Jun/2012 a dez/ 

2014) 

Usuários do 

CTA 
6,30 

Testes 

rápidos 

BRIGNOL et al., 2015 

http://dx.doi.org/10.1590/0102-

311X00178313 

383 

Salvador/BA 

Out 2008 e out 

2009 

HSH 9,00 
Testes 

rápidos 

FERREIRA et al., 2016 

DOI: 10.22278/2318-

2660.2016.v40.n2.a1980 

7048 
Bahia 

2006 a 2012 

Usuários do 

CTA 
4,52 

Testes 

rápidos 

NOGUEIRA et al., 2017 

DOI:http://dx.doi.org/10.17765

1/1983-1870.2017v10n2p243-

250 

15.836 

Fortaleza/CE 

Jan/2013 a 

dez/2015 

Usuários do 

CTA 
3,90 Testes rápidos 

ANDRADE et al., 2017 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/1982-

0194201700003 

382 

Botucatu/SP 

Set 2011 a abril 

2012 

Idosos em 

UBS 
2,60 VDRL + CMIA 

BAPTISTA et al., 2017 

http://dx.doi.org/10.1016/j.drug

po.2016.08.017 

426 
Salvador/BA 

Set a nov 2009 
UDI 16,60 Testes  rápidos 

 

Os Boletins Epidemiológicos Nacionais, que consolidam as informações epidemiológicas, 

apresentam as taxas de detecção de sífilis adquirida que é a razão de número de casos notificados 

e o número total de habitantes. Na Figura 3 estão apresentadas as taxas de detecção dos casos de 

sífilis adquirida por 10.000 habitantes por ano e local de residência segundo unidade de federação 

no Brasil no ano de 2010 e 2017. O estado do Mato Grosso do Sul no ano de 2010 obteve a maior 

taxa de detecção de sífilis adquirida com 1,48 casos por 10.000 habitantes e em 2017 a maior 

taxa foi no estado de Santa Catarina com 12,24 casos por 10.000 habitantes. A menor taxa de 

detecção no ano de 2010 foi no estado de Roraima com zero caso notificado de sífilis adquirida, 

seguido do estado do Amapá com 0,01 casos de sífilis adquirida por 10.000 habitantes. No ano 

de 2017 a menor taxa de detecção foi no estado do Piauí com 1,1 casos de sífilis adquirida por 

10.000 habitantes. Na Figura 4 estão apresentadas as taxas de detecção de sífilis adquirida por 

10.000 habitantes e região de residência no ano de 2010 e 2017. A região Centro-Oeste foi a 

maior taxa de detecção no ano de 2010 com 0,36 casos de sífilis adquirida por 10.000 habitantes 

e a região Sul obteve a maior taxa no ano de 2017 com 9,9 casos de sífilis adquirida por 10.000 

habitantes. A menor taxa de detecção no ano de 2010 foi na região do Nordeste de 0,06 casos de 

sífilis adquirida por 10.000 habitantes e manteve em 2017 com a menor taxa de detecção com 

2,69 casos por 10.000 habitantes. No Brasil a taxa de detecção de sífilis no ano de 2010 foi de 

0,2 casos por 10.000 habitantes e em 2017 foi de 5,81 casos por 10.000 habitantes. No ano de 

2017, as taxas de detecção para sífilis adquirida em todos os estados sofreram um aumento que 

http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00178313
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00178313
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201700003
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201700003
http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.08.017
http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.08.017
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varia de 25% a quase 50% quando comparado com as taxas de 2016 em todas as regiões do 

Brasil. 

 

Esse panorama das taxas de detecção dos estudos relacionados no Quadro 2 pode confirmar que 

no ano 2010 as taxas ainda eram baixas devido ao Ministério da Saúde ter estabelecido a 

notificação compulsória naquele ano e na medida que os anos foram passando o número de 

notificações foram aumentando. Algumas capitais continuam sobressaindo em relação às taxas 

regionais e nacional. A maioria dos estudos utilizaram os testes rápidos como triagem e para 

testes confirmatórios, o não treponêmico VDRL. Os estudos acabam refletindo a realidade local 

e nem sempre representam a realidade do estado ou do país. 

 

 

 

Figura 3: Taxa de detecção de sífilis adquirida por 10.000 habitantes por ano e local de 

residência segundo unidade de federação, Brasil 2010 e 2017 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico Sífilis 2018– Ministério da Saúde, Brasil 
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Figura 4: Taxa de detecção sífilis adquirida por 10.000 habitantes por ano de notificação e por 

região de residência, Brasil 2010 e 2017 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico Sífilis 2018– Ministério da Saúde, Brasil 

 

2.3 – Hepatites virais B e C 

 

A hepatite B é uma doença do fígado causada pelo vírus HBV (do inglês hepatitis B virus) que 

tem como material de replicação genética o DNA (BRASIL, 2014iii). É transmitida 

predominantemente pelo contato sexual ou com sangue contaminado, contato da mãe infectada 

ao bebê durante o nascimento (transmissão horizontal), transmissão vertical (da mãe para o feto), 

reutilização e compartilhamento de seringas de usuários de drogas injetáveis (CDC, 2018a; 

BRASIL, 2017m). O período de incubação do vírus da hepatite B pode variar de 1 a 6 meses e o 

vírus ainda pode causar infecção mesmo quando presente no meio ambiente durante 7 dias 

(WHO, 2018). 

 

Após 30 dias da exposição ao vírus da hepatite B é possível detectar no sangue do indivíduo 

contaminado o HBsAg (antígeno Austrália ou antígeno de superfície do vírus da hepatite B) 

detectada na fase inicial da doença com altos níveis até os 6 meses pós exposição e variando os 

níveis na fase crônica da doença por período indeterminado caso não ocorra intervenção 

terapêutica. Ainda na fase inicial da doença também aparece o HBeAg (antígeno da proteína “e” 

do vírus da hepatite B) e sua detecção no sangue indica elevada replicação viral. Durante a 

evolução da doença, os anticorpos anti-HBe (anticorpo contra HBeAg) e o anti-HBs (anticorpo 

contra HBsAg) vão surgindo na tentativa de controlar a replicação do vírus da hepatite B. O anti-
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HBs serve como indicador de imunidade contra o vírus no caso de vacinação ou cura (BRASIL, 

2016f). No início da doença os indivíduos são assintomáticos, um pequeno número de indivíduos 

acometidos evolui para insuficiência hepática aguda levando ao óbito, outros para a cura 

espontânea e os demais para a hepatite B crônica (BRASIL, 2017m).  

 

Para a triagem é feita a detecção do antígeno de superfície da hepatite B utilizando os testes 

rápidos (ensaios imunocromatográficos) que detectam o HBsAg e para a confirmação do 

diagnóstico são executados exames sorológicos para a detecção de antígeno e/ou anticorpo 

(BRASIL, 2014ii). Com relação ao tratamento da hepatite B são avaliadas várias situações, além 

do exame sorológico para verificar coinfecção com hepatite C e também HIV dentre outras 

doenças, são investigados o consumo de álcool e drogas, distúrbios psiquiátricos não tratados, 

intolerância ao uso do medicamento e assim procede a recomendação do antiviral que atenda ao 

melhor prognóstico para o indivíduo acometido (BRASIL, 2017m). 

 

A organização mundial de saúde estima um número de 257 milhões de pessoas vivendo com 

Hepatite B. É um grande problema de saúde pública apesar de ter como meio de prevenção a 

vacina que tem eficácia de 95% (WHO,2018). No Brasil, a hepatite B é responsável pelos 37,8% 

do total de 561.058 de casos de hepatites virais no período de 1999 a 2016. A maior concentração 

dos casos de hepatite B está na região sudeste, 35,4%. Em Minas Gerais, no ano de 2016 

observou-se taxa de incidência menor do que a nacional (0,7 por 10.000 habitantes) (BRASIL, 

2012-2017d). Pelo Sinan, no ano de 2010, o município de Ouro Preto não teve nenhum caso 

notificado de hepatite B e em 2013 foram 2 casos notificados. Segundo dados da secretaria 

municipal de saúde, no município de Ouro Preto em 2018 foram notificados 19 casos de hepatite 

B. 

 

A hepatite C é uma doença do fígado causada pelo HCV (do inglês hepatitis C virus). O vírus 

apresenta como material genético o RNA (BRASIL, 2016f). Não há vacina contra o vírus da 

hepatite C. É um vírus transmitido pelo sangue e as formas de transmissão envolvem práticas 

inseguras de manipulação de injetáveis, reutilização e compartilhamento de seringas em usuários 

de drogas injetáveis e por produtos sanguíneos contaminados (BRASIL, 2014iii). O período de 

incubação da hepatite C é de 2 semanas a 6 meses (CDC,1998). A triagem pode ser feita através 

de testes rápidos (imunocromatográficos) e a confirmação do diagnóstico através da presença do 
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anticorpo (anti-HCV) reagente que confirma que o indivíduo teve contato com o vírus e HCV-

RNA no sangue do indivíduo confirma se a infecção está ativa (BRASIL, 2017c). 

 

A grande maioria dos indivíduos acometidos com hepatite C após a exposição ao vírus é 

assintomática. A minoria, cerca 20% dos indivíduos, pode apresentar febre, icterícia (pele e 

esclera amarela), fadiga muscular, colúria (urina escura), náuseas, vômitos, diminuição do apetite 

(CDC, 2018b). Após o ano de 2015 surgiram terapias medicamentosas inovadoras com uso de 

medicamentos como sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir garantindo o sucesso terapêutico e 

aumentando as chances de cura (BRASIL, 2012-2017d).  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde estima-se que 71 milhões de pessoas tenham infecção 

crônica pela hepatite C. A evolução para a forma mais grave da hepatite C que seria o carcinoma 

hepatocelular e cirrose leva cerca de 399.000 pessoas a morrerem a cada ano em todo o mundo 

e existe pouco acesso ao diagnóstico e ao tratamento (WHO, 2018). No Brasil, a hepatite C é 

responsável pelos 32,5% do total de 561.058 de casos de hepatites virais no período de 1999 a 

2016. A maior concentração dos casos de hepatite C está na região sudeste, 62,2%.  Entre os 

óbitos relacionados às hepatites virais, 75,6% são por causa da hepatite C. No ano de 2016 a 

região Sudeste apresentou incidência 0,96 por 10.000 habitantes, a segunda maior taxa quando 

comparada com a primeira, região Sul 1,2 casos por 10.000 habitantes. As duas regiões tiveram 

taxas maiores que a nacional, 1,3 casos/ 10.000 habitantes. Minas Gerais, representada pela 

capital Belo Horizonte, apresentou 1,87 casos/10.000 habitantes no ano de 2016, também maior 

do que a taxa nacional (BRASIL, 2012-2017d). Segundo dados da secretaria municipal de saúde, 

em Ouro Preto no ano de 2010 tiveram 7 notificações e em 2018 foram 02 notificações para 

hepatite C. Pelo Sinan não há nenhum caso notificado no ano de 2010 até 2017 para hepatite C. 

Seguindo o fluxo da descentralização do SUS (Sistema Único de Saúde), como os dados do SIAB 

alimentam os dados do Sinan, tais diferenças entre as duas bases de informações pode ser 

justificado pelo déficit no tempo da atualização dos dados no Sinan. 

 

No Recife, em um estudo transversal com 166 pacientes infectados pelo HIV (soropositivos) 6,6% 

foram co-infectados pelo vírus da hepatite C e 36,7 % com hepatite B no período de 2007 a 2012 

(ARAUJO-MARIZ et al., 2016). Em um estudo epidemiológico dos usuários do Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA) na Bahia no ano de 2006 a 2012, dos 7048 usuários 1,78% 

foram prevalentes para a hepatite C e 2,62% para hepatite B (FERREIRA et al.,  2016). No Sul 
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do Brasil, em Tubarão, Laguna e Imbituba a prevalência de hepatite C foi 8,8% dos 147 

participantes e a hepatite B 23,1% para o mesmo número de participantes, sendo todos 

profissionais do sexo, mulheres em maioria (SCHUELTER-TREVISOL et al., 2013). Em um 

estudo com 362 pacientes soropositivos no sudeste e nordeste do Brasil no período de 2013 a 

2014, 10,2% apresentaram co-infecção para hepatite C e 3,9% para hepatite B (BARBOSA et al., 

2017). Em Goiânia, em um estudo de prevalência com 402 profissionais do sexo todas do sexo 

feminino, no período de 2009 a 2010, tiveram 0,7% de resultados positivos para hepatite C e 

17,1% para hepatite B (MATOS et al., 2017). Um estudo em Cássia dos Coqueiros no estado de 

São Paulo, dos 1001 participantes 0,4% teve sorologia positiva para hepatite C no período de 

2011 a 2013 e 0,1% para hepatite B no mesmo período (MELO et al., 2015). No Paraná em outro 

estudo transversal com soropositivos atendidos em um hospital Universitário no período de 2011 

a 2013 dos 93 participantes 85% tiveram sorologia positiva para hepatite C e 19% para hepatite 

B (RABONI et al., 2014). Em Porto Alegre, um estudo transversal foi conduzido com pacientes 

soropositivos no período de 2008 a 2012 e 11,8% dos participantes foram co-infectados com a 

hepatite C (ANTONELLO et al., 2016). Em um estudo transversal no interior paulista, dos 382 

idosos analisados no período de 2011 a 2012 a prevalência dos casos positivos para hepatite B foi 

0,5% (ANDRADE et al., 2017).  

 

Nos estudos abaixo relacionados poucos usaram os testes rápidos como teste de escolha. Os 

estudos acabam refletindo a realidade local e nem sempre representam a realidade do estado ou 

do país. Há estudos epidemiológicos com a prevalência da hepatite B e C em diversas regiões do 

Brasil como ilustrado no Quadro 3. 

 

 

Quadro 3 – Resultados de estudos epidemiológicos da prevalência da hepatite B e C em 

populações do Brasil 

 

Utilizando como critérios de busca bibliográfica na PUBMED, SCOPUS, JANE, PORTAL 

CAPES os unitermos “palavras chaves” em inglês: “hepatites B and C” and “prevalence study”, 

“estudo de prevalência hepatites B e C”  
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Autor / ano 

publicação/ DOI 

Tamanho 

amostra 

Local/ 

período 

População

-chave 

Prevalência Hep 

B em % 

Prevalência de 

Hep C em % 

 

Teste utilizado 

SCHUELTER-

TREVISOL et al., 

2013 

http://dx.doi.org/10.1

590/0037-8682-1364-

2013 

147 

Tubarão, 

Laguna e 

Imbituba/ 

SC 

2009 

Profission

ais do sexo 
23,10 8,80 

HBSAg 

Anti-HBc total 

Anti-HCV 

RABONI  et al., 2014 

http://dx.doi.org/10.1

016/j.bjid.2014.05.01

1 

93 

Paraná 

Mar 2011 

a mar 

2013 

Soropositi

vos 
19,00 85,00 

HBSAg 

Anti-HBs 

Anti-HBc 

Anti-HCV 

 

MELO et al., 2015 

http://dx.doi.org/10.1

590/0037-8682-0222-

2015 

 

1001 

Cássia dos 

Coqueiros

/SP 

Mar 2011 

a dez 

2013 

Usuários 

do Centro 

Médico e 

PSF 

(Programa 

Saúde da 

Família) 

0,10 0,40 

HBSAg 

Anti-HBc total 

Anti-HBs 

Anti-HCV 

Araújo-Mariz et al., 

2016 

J. Med. Virol. DOI 

10.1002/jmv 

166 

 

Recife/PE 

Out 2007 

a ago 

2012 

 

Soropositi-

vos com 

tuberculos

e ativa 

36,70 6,60 

Anti-HBc total 

Anti-HBs 

HBSAg 

Anti-HCV 

FERREIRA et al., 

2016 

DOI: 10.22278/2318-

2660.2016.v40.n2.a19

80 

7048 

Bahia 

2006 a 

2012 

Usuários 

do CTA 
2,62 1,78 Testes rápidos 

MATOS et al., 2016 402 

Goiânia/G

O 

Mai 2009 

a junho 

2010 

Profission

ais do sexo 
17,10 0,70 

HBSAg 

Anti-HBc total 

Anti-HBs 

Anti-HCV 

ANTONELLO et al., 

2016 

DOI: 10.1590/S0004-

28032016000300011 

 

1030 

Porto 

Alegre/RS 

Mar 2008  

a dez 

2012 

Soropositi

vos 
- 11,80 PCR HCV 

BARBOSA et al., 

2017 

http://dx.doi.org/10.1

016/j.jviromet.2017.0

8.001 

 

 

362 

Região 

Sudeste e 

Nordeste 

Brasil 

Jan 2013 a 

dez 2014 

Soropositi

vos 
3,90 10,20 Testes rápidos 

ANDRADE et al., 

2017 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.1

590/1982- 

0194201700003 

382 

Botucatu/

SP 

Set 2011 a 

abril 2012 

Idosos em 

UBS 
0,50% - HBSAg 

 

 

http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-1364-2013
http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-1364-2013
http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-1364-2013
http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2017.08.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2017.08.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2017.08.001
http://dx.doi.org/10.1590/1982-
http://dx.doi.org/10.1590/1982-
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Temos poucos estudos de hepatite B e C em Minas Gerais principalmente estudos em municípios 

que não contemplem somente a capital. As informações epidemiológicas estão representadas na 

Figura 5 (número de casos de Hepatite B por 10.000 habitantes por ano de notificação e 

localidade segundo unidade de federação e capital ano 2007 e 2017, Brasil) e o estado que obteve 

a maior taxa de detecção de casos de hepatite B no ano de 2007 foi o estado do Acre com 5,05 

casos por 10.000 habitantes. Em 2017 esse mesmo estado manteve a maior taxa com 3,87 casos 

por 10.000 habitantes. A capital Rio Branco em 2007 apresentou a maior taxa de detecção com 

3,35 casos de hepatite B por 10.000 habitantes e em 2017 permaneceu no ranking com 2,94 

casos por 10.000 habitantes. A menor taxa de detecção de casos de hepatite B no ano de 2007 

foi no estado do Piauí com 0,09 casos por 10.000 habitantes e em 2017 foi Rio Grande do Norte 

com 0,16 casos por 10.000 habitantes. Em 2007, a capital Teresina obteve a menor taxa de 

detecção de casos de hepatite B com 0,06 casos por 10.000 habitantes e em 2017 a capital 

Brasília e Recife tiveram as menores taxas de detecção com 0,23 casos por 10.000 habitantes 

seguidas de Belém e Natal, 0,24 e 0,25 casos por 10.000 habitantes respectivamente. Na Figura 

6 estão apresentadas as taxas de detecção da hepatite B por 10.000 habitantes por ano de 

notificação e por região de residência no Brasil ano 2007 e 2017. A região de maior taxa de 

detecção de casos de hepatite B no Brasil no ano de 2007 e 2017 foi a região Sul com 1,38 casos 

por 10.000 habitantes e 1,43 casos por 10.000 habitantes respectivamente. A menor taxa de 

detecção em 2007 e 2017 foi no Nordeste com 0,22 casos de hepatite B por 10.000 habitantes e 

0,28 casos de hepatite B por 10.000 habitantes, respectivamente. No Brasil, a taxa de detecção 

de casos de hepatite B em 2007 foi de 0,66 casos por 10.000 habitantes e em 2017 foi 0,65 casos 

por 10.000 habitantes. 

 

 

Na Figura 7 estão apresentadas as taxas de detecção de casos de hepatite C por 10.000 habitantes 

quando considerados o anti-HCV reagente ou HCV RNA reagente. Pelo Ministério da Saúde é 

importante ressaltar que até 2014 eram considerados casos confirmados de hepatite C aqueles 

que apresentavam ambos os testes anti-HCV e HCV-RNA reagentes e no ano de 2015 passaram 

a ser considerados casos confirmados de hepatite C aqueles que apresentam pelo menos um dos 

testes anti-HCV ou HCV RNA reagente. Em 2007 e 2017 o estado com maior taxa de detecção 

de casos de hepatite C no Brasil foi o Rio Grande do Sul com 2,37 e 4,03 casos por 10.000 

habitantes respectivamente. A capital no Brasil com maior taxa de detecção de hepatite C em 

2007 e 2017 foi Porto Alegre com 3,98 e 9,07 casos de hepatite C por 10.000 habitantes, 
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respectivamente. A menor taxa de detecção em 2007 foi no estado do Piauí com 0,01 casos de 

hepatite C por 10.000 habitantes e em 2017 foi o Maranhão com 0,18 casos de hepatite C por 

10.000 habitantes, seguido do Piauí com 0,19 casos por 10.000 habitantes, respectivamente. 

 

No ano de 2007, Palmas e Teresina destacaram com zero caso de hepatite C por 10.000 

habitantes. Manaus foi a capital que obteve a menor taxa de detecção neste mesmo ano com 0,2 

casos por 10.000 habitantes. Em 2017, a capital que obteve a menor taxa de detecção foi Brasília 

com 0,42 casos por 10.000 habitantes. Na Figura 8 estão apresentadas as taxas de detecção dos 

casos de hepatite C por 10.000 habitantes por ano de notificação e por região de residência, ano 

2007 e 2017, Brasil. A região Sul no ano de 2007 e 2017 apresentou a maior taxa de detecção 

de casos de hepatite C com 1,59 casos por 10.000 habitantes e 2,43 casos por 10.000 habitantes, 

respectivamente. A região Nordeste no ano de 2007 e 2017 ficou com a menor taxa de detecção 

com 0,15 e 0,32 casos de hepatite C por 10.000 habitantes, respectivamente. No Brasil, a taxa 

de detecção para hepatite C no ano de 2007 e 2017 foi 0,91 e 1,19 casos por 10.000 habitantes, 

respectivamente. 

 

Figura 5: Número de casos de Hepatite B por 10.000 habitantes por ano de notificação e 

localidade segundo unidade de federação e capital, Brasil, 2007 e 2017  

 

Fonte: Boletim Epidemiológico Hepatites Virais 2018 - Ministério da Saúde, Brasil 

  Obs: coluna anterior (cor azul) é a capital correspondente a unidade de federação (cor 

vermelha). 

Figura 6: Taxa de detecção de hepatite B por 10.000 habitantes por ano de notificação e por 

região de residência, Brasil 2007 e 2017 
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Fonte: Boletim Epidemiológico Hepatites Virais 2018 - Ministério da Saúde, Brasil 

 

Figura 7: Número de casos de hepatite C (anti HCV reagente ou HCV RNA reagente) por 

10.000 habitantes por ano de notificação e local de residência segundo unidade de federação e 

capital, Brasil, 2007 e 2017 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico Hepatites Virais 2018 - Ministério da Saúde, Brasil 

Obs: coluna anterior (cor azul) é a capital correspondente a unidade de federação (cor vermelha). 

 

 

 

Figura 8: Taxa de detecção da hepatite C por 10.000 habitantes por ano de notificação e por 

região de residência, Brasil, 2007 e 2017 
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Fonte: Boletim Epidemiológico Hepatites Virais 2018 - Ministério da Saúde, Brasil 

 

2.5 – Comportamento sexual 

 

O comportamento sexual humano passa por uma infinidade de aspectos que juntos ou 

isoladamente pode levar à atitude de risco para contaminação e disseminação de infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) (VALADARES et al., 2010). Alguns aspectos englobam 

negociação com o parceiro e a relação sexual sem o uso do preservativo pode significar relação 

de fidelidade, intimidade e confiança com o parceiro (REIS et al., 2016). 

 

A principal via de transmissão de HIV/aids entre homens e mulheres no Brasil é a sexual 

(BRASIL, 2012-2017b). O uso do preservativo é uma medida comum utilizada para avaliar 

mudanças nos comportamentos relacionados a intervenções de prevenção do HIV e demais IST 

(FONNER et al., 2014). Segundo a PCAP (Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na 

População Brasileira) a grande maioria da população brasileira (96,6%) concorda que o uso do 

preservativo é a melhor maneira de evitar infecção pelo HIV. Mas o fato de ter o conhecimento 

sobre a importância do uso do preservativo na prevenção de IST não leva necessariamente à 

adoção de práticas protetoras na relação sexual (FERREIRA et al., 2008; MAIA et al., 2008). 

Não há um único motivo que isoladamente leve o indivíduo a esse comportamento de risco, é 

multifatorial, pode estar relacionado a questões peculiares como questões emocionais que 

envolvam sua própria autoestima e autoconfiança, questões de pertencimento social, hábitos de 

consumo abusivo de álcool e/ou drogas ilícitas, até mesmo a principal delas: a própria 

dificuldade de diálogo em convencer o parceiro a usar o preservativo em todas as relações 

sexuais (VALADARES et al., 2010). 
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As relações heterossexuais representam maioria na categoria de exposição de casos notificados 

e comportamento sexual de risco (BRASIL, 2012-2017b). As pessoas casadas e heterossexuais 

em relacionamentos dito como “estáveis” estão vinculadas a um condicionamento mental de 

crenças e valores morais que regem o casamento corroborando o não uso do preservativo como 

uma resistência à prevenção do risco (MAIA et al., 2008; REIS et al., 2016). No Brasil no 

período de 2006 a 2016 entre as mulheres na faixa de 15 a 19 anos e 60 anos ou mais houve um 

aumento no número de casos de HIV/aids de 13,9% e 14,3% respectivamente. Os casos 

notificados de hepatite C ocorreram em sua maioria em mulheres e acima de 60 anos (BRASIL, 

2012-2017d). O aumento de número de casos em mulheres pode ser atribuído a mudanças 

comportamentais e até mesmo ao desejo sexual que culminam na vulnerabilidade da mulher e 

por sua vez na escolha da relação de risco (VALADARES et al., 2010).  

 

A ampliação do conceito de grupos de risco para comportamento de risco e posteriormente para 

vulnerabilidade trouxe um incremento nas abordagens epidemiológicas que visa a sociedade 

como um todo e não uma parcela da população (MAIA et al., 2008). Essa ampliação levou a 

políticas públicas de prevenção para um sexo seguro de uma forma mais ampliada, continuando 

o incentivo do uso de preservativos masculino e feminino como também intervenções 

biomédicas como as profilaxias pré (PrEP) e pós exposição (PEP), intervenções 

comportamentais e estruturais considerando as necessidades individuais e as do grupo social a 

qual pertencem (BRASIL, 2017j). Vivenciar plenamente a sexualidade com o compromisso de 

preservar a saúde pode ser um dos grandes desafios e talvez a chave para isso fosse a auto-

percepção do comportamento de risco. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

As doenças infecciosas representam uma das principais causas de morbimortalidade no 

Brasil, e a interiorização é caracterizada por uma um crescimento de número de casos  

prevalentes nas zonas rurais, pequenas cidades e zonas periféricas dos grandes centros 

(GUIMARAES, 2009; GRANJEIRO et al., 2010). As informações fornecidas pelos 

Boletins Epidemiológicos Nacionais ou Estaduais não esclarecem sobre as particularidades 

de relevância local e/ou regional das epidemias, porque são produzidas em níveis 

populacionais diferentes. Entretanto, é clássica a afirmação de que a informação de saúde 

disponível nos Boletins é incompleta, irregular e de qualidade discutível devido 

principalmente às dificuldades e à baixa qualidade dos dados de rotina coletados nos 

registros clínicos (CATALÁN-SOARES, 2000; GONÇALVES, 2011; GUIMARÃES, 

2009). O aprofundamento do conhecimento das epidemias locais é que permitirá identificar 

as intervenções apropriadas e as populações prioritárias para ações de prevenção e controle 

(KUCHENBECKER et al., 2015). Um número crescente de publicações atesta a recente 

percepção dessa necessidade (ABATI et al., 2015; TRAEBERT et al., 2015). Tem-se 

observado uma interiorização da epidemia da aids, em função de vários fatores (SIMÃO 

MG, 2011) Portanto, espera-se que nos distritos de Ouro Preto possamos encontrar um 

número maior de indivíduos que adotam comportamento de risco, como o não uso de 

preservativos em suas relações sexuais. Isso pode estar relacionado ao fato de ficarem 

distantes da sede e, portanto, um menor acesso à informação e aos insumos de prevenção 

(preservativos masculino e feminino, gel lubrificante) e a própria cultura do “não uso” como 

prova de fidelidade e amor (REIS et al., 2016). A adoção de testes simples, executáveis no 

local de cuidado, aliada a esforços permanentes de detecção de casos novos podem resultar 

na identificação precoce de pessoas infectadas pelo HIV e pela demais doenças infecciosas 

(ABATI et al., 2015). Os fatores comportamentais, entre esses o sexual e o uso de 

drogas, são os maiores preditores da prevalência de HIV/aids, hepatites B e C e sífilis 

(BRASIL, 2012-2017b). Sabe-se que o uso do preservativo por muito tempo esteve 

associado a prostituição, a variabilidade de parceiros, e relações extraconjugais (MAIA et 

al., 2008). O uso do preservativo, de uso tão comum no início da epidemia (FERREIRA et 

al., 2008), vem se tornando algo distante, como se não fosse necessário mais para a 

prevenção, apesar do conhecimento sobre a ação do preservativo já ser rotina nas atividades 

de educação em saúde (BRASIL, 2016h).  Um fator complicador para o uso do preservativo 

é a aceitação do parceiro, sendo necessário um maior empoderamento das mulheres para 
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modificar os acordos nas relações sexuais (REIS et al., 2016). Estas informações, apesar de 

constranger parte da população, são importantes na construção de indicadores das 

condições particulares da saúde nas localidades, para permitir o direcionamento das ações 

de prevenção e controle a serem adotadas pela gestão em todos as esferas. Esse trabalho 

forneceu às equipes locais um diagnóstico da situação local e a identificação dos 

portadores de doenças potencialmente transmissíveis, permitindo o tratamento mais 

precoce.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Estimar a prevalência das infecções sexualmente transmissíveis nos distritos rurais 

predominantemente afrodescendentes de Antônio Pereira, Lavras Novas e Santo Antônio 

do Salto, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Estimar a prevalência de infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

hepatites virais B e C, e sífilis nos distritos rurais do município de Ouro Preto com 

população predominantemente afrodescendente, a população maior ou igual a 18 anos: 

Lavras Novas, Santo Antônio do Salto e Antônio Pereira. 

 

- Estimar a frequência do uso ou não de preservativos nas populações predominantemente 

afrodescendentes em 3 distritos do município de Ouro Preto. 

 

- Investigar o padrão do uso do preservativo como comportamento sexual de risco dessas 

populações. Avaliar as variáveis sócio-demográficas, história clínica pregressa, e hábitos de 

vida associados ao uso do preservativo nas relações sexuais da população rurais residente 

nos três distritos do município de Ouro Preto.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Área de estudo: 

 

Os distritos Antônio Pereira, Lavras Novas e Santo Antônio do Salto se caracterizam pelo 

isolamento geográfico em relação à sede e condições de saúde historicamente 

deficientes e população predominantemente afrodescendente. Cada distrito dispõe de no 

máximo uma UBS, com atendimento médico em um dia da semana, exceto Antônio 

Pereira que tem atendimento médico diário de segunda a sexta-feira. O transporte público 

dos distritos até a sede é feito uma ou duas vezes ao dia, em dias úteis. 

 

Antônio Pereira fica a 16 Km da sede, com acesso por estrada pavimentada. A população 

registrada no serviço de saúde é de 5959 habitantes (SIAB, 2013). O distrito dispõe de 

uma Unidade Básica (UBS) e 7 Agentes Comunitárias de Saúde (ACS). A economia é 

movimentada em grande parte pelas empresas mineradoras e o distrito é um dos maiores 

produtores de minério de ferro na região (PMOP, 2007). 

 

Lavras Novas dista 13 km de distância da sede, com acesso por estrada pavimentada em 

sua quase sua totalidade. Possui uma UBS. É atendida por duas equipes da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e conta com duas ACS (PMOP, 2008). A principal atividade 

econômica local é o turismo. 

 

Santo Antônio do Salto fica a 32 km da sede, com acesso por estrada vicinal. O distrito 

dispõe de uma UBS, é atendido por uma equipe da ESF e também conta com duas 

ACS (PMOP, 2007b). Parte significativa da população economicamente ativa é 

empregada nas grandes mineradoras da região. A população registrada nos serviços de 

saúde em Lavras Novas e Santo Antônio do Salto é de 1972 habitantes (SIAB, 2015). 

 

5.2 População do estudo:  

 

A população total do distrito maior ou igual a 18 anos  cadastrada no Sistema de Informação 

da Atenção Básica (SIAB) em 2015 utilizada na composição do cálculo amostral foi de 762 

indivíduos em Lavras Novas (LN), 747 em Santo Antônio do Salto (SAS), e 3712 em 
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Antônio Pereira (AP) - (dados do Sistema de Informação da Atenção Básica-SIAB da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto-SMS).  

 

5.3 Desenho do estudo:  

 

O tamanho amostral de 819 indivíduos foi calculado no programa EpiInfo V7.0 [Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA] utilizando-se da prevalência 

estimada da hepatite C  na região sudeste de 2,2%,  a menor prevalência esperada entre as 

doenças em estudo, margem de erro aceitável de 1%, limite de confiança de 5%, poder 

estatístico de 90%, e perdas de 20%. Oitocentos domicílios foram selecionados por um 

processo amostral sequencial, sendo escolhido um indivíduo em cada domicílio. Em Lavras 

Novas e no Salto todos os domicílios foram visitados. Em Antônio Pereira, de um total de 

1.170, foram selecionados 390 domicílios mediante um processo amostral sistemático de 1 

para 3. Em caso de recusa, era selecionada uma casa imediatamente à direita. Em caso de 

não existirem casas à direita, selecionava-se à esquerda. Em cada um dos domicílios, um 

indivíduo entre os presentes participava do estudo, de acordo com sua conveniência.  

 

Foram realizadas reuniões com as lideranças comunitárias para apresentação do projeto 

de pesquisa e da equipe de trabalho, levantamento de locais e pessoas de referência nas 

comunidades. Houve a entrega da Carta Convite para uma maior credibilidade da nossa 

pesquisa e assim aumentar a adesão dos moradores. 

 

No início das atividades de campo houve a capacitação dos alunos na execução dos testes 

rápidos e na entrevista face-a-face. A coleta de dados geodésicos e geoprocessamento 

foi feita através do mapeamento das ruas e coleta das coordenadas geográficas de cada 

domicílio com auxílio do GPS (Global Positioning System). 

 

A Figura 9 mostra um fluxograma do nosso estudo de prevalência em HIV, hepatites B e 

C e sífilis contemplando o número total de moradores nos 3 distritos no ano de 2015 

segundo dados do SIAB, número total de participantes para cada distrito e as perdas. As 

perdas estão relacionadas ao fato do não comparecimento à coleta de sangue para a 

execução dos testes. 
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Figura 9 - Fluxograma do estudo de prevalência em HIV, hepatites B e C e Sífilis nas na 

população > 18 anos em 3 distritos de população predominantemente afrodescendente do 

município de Ouro Preto, ano 2014 a 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Período do estudo: 

 

O inquérito foi realizado nos distritos de dezembro de 2014 a abril de 2016 com a 

duração de aproximadamente três meses em cada distrito.  

 

5.5 Fonte de dados: 

 

Após o treinamento da equipe e convite dos participantes, foi realizada a coleta de dados 

vitais e antropométricos, entrevista comportamental (Apêndice B) e a coleta de sangue. 

 

5.5.1 Entrevistas 

 

As entrevistas face a face foram realizadas no domicílio do participante, utilizando um 

questionário semiestruturado (Apêndice C) e individual elaborado no Epiinfo (Versão 7, 

CDC, Atlanta, EUA) utilizando notebook. O questionário continha perguntas para a 

identificação do entrevistado, tais como: data da entrevista, nome do entrevistado, nome da 

mãe, data de nascimento, idade, sexo, endereço, situação conjugal, renda familiar medida 
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em número de salários mínimos, escolaridade, raça/cor da pele autodeclarada (IBGE, 

2010). Em seguida, perguntas sobre infecções sexualmente transmissíveis e infecções 

oportunistas, tais como: se era a primeira vez que realizava o teste anti-HIV, se havia feito 

transfusão de sangue, doação de sangue, se havia recebido transplante; se havia feito 

maquiagem definitiva, tatuagem, piercing; se compartilhava alicate de unhas e por último 

se havia tido alguma infecção sexualmente transmissível (IST). Se a resposta era SIM para 

IST perguntava-se qual o nome da IST que havia acometido o entrevistado, história de 

acometimento por hepatites B ou C e vacina para hepatite B. Questões relacionadas ao 

etilismo, uso de drogas ilícitas. Questões relacionadas ao comportamento sexual de risco, 

e para isso foram feitas perguntas de cunho pessoal, íntimo, como se havia tido relação 

sexual. Se sim, havia o seguimento da entrevista indagando sobre a frequência da relação 

sexual, quantas vezes por semana, se usou preservativo nas relações sexuais dos últimos 6 

meses, a frequência do uso do preservativo com parceiro fixo ou parceiro eventual e qual 

o tipo de vivência sexual havia experimentado dando algumas opções de escolha e por 

último qual a orientação sexual do entrevistado. Quando abordado exposição ao risco de 

IST foi perguntado se já teve alguma úlcera na vagina quando mulher ou no pênis quando 

homem, se teve ou está tendo algum corrimento genital, se houve consumo de drogas 

ilícitas na última relação sexual e se houve uso de álcool na última relação sexual. 

 

5.5.2 Dados vitais e antropométricos 

 

Os dados vitais foram coletados no domicílio através do aparelho de pressão arterial, 

frequência de pulso, frequência respiratória e os dados antropométricos como peso e 

altura, além das amostras de sangue. A medida da pressão arterial foi realizada com 

aparelho automático (Automatic Digital Blood Pressure Monitor HEM-705CP OmRon) 

e as medidas antropométricas foram realizadas em balança (TANITA-digital com 

analisador de composição corporal por bioimpedância) e estadiômetro portáteis 

(Alturexata). A frequência respiratória era aferida visualmente enquanto simulava-se a 

contagem dos batimentos cardíacos com os dedos indicador e médio do entrevistador no 

pulso do entrevistado, para na verdade observar o número de inspirações através da 

expansão da caixa torácica ou abdominal por 15 segundos e depois multiplicados por 4.                      

 

Todas as etapas de coleta foram realizadas por profissionais da equipe e estudantes de 

iniciação científica treinados.  
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5.5.3 Coleta de sangue e testes diagnósticos 

 

Amostras de 10 ml de sangue foram coletadas por venopunção no Centro de Saúde do 

distrito, observando as técnicas de biossegurança, com material completamente estéril, 

descartável e de uso único. Optou-se pela coleta de amostras por venopunção, para que 

alíquotas de soro de amostras positivas estivessem disponíveis para os testes confirmatórios. 

As amostras coletadas foram acondicionadas em recipiente com gelo para o seu transporte 

em caixas térmicas para o laboratório de pesquisa. Centrifugadas no mesmo dia a 2000 

rpm/15 minutos e em seguida armazenadas a -20ºC até a realização dos testes rápidos de 

HIV, hepatite B e C e sífilis. Todos foram realizados em soro, conforme recomendação 

do fabricante e orientação do Ministério da Saúde. 

 

Foram utilizadas as técnicas padronizadas para os testes imunocromatográficos para a 

pesquisa de HBsAg (teste rápido VIKIA – VHB, Biomérieux, França) com especificidade 

99,8% e sensibilidade 99,05%, e anticorpos anti-HCV (Kit imuno rápido HCV, Wama 

Diagnóstica, São Paulo) com especificidade 99,8% e sensibilidade 100%. Para o HIV 1 e 

2 foi utilizado o RapidCheck HIV (Núcleo de Doenças Infecciosas_UFES, Espírito Santo) 

com especificidade 98,94% e sensibilidade 100% para o primeiro teste, e TR DPP HIV 

(Biomanguinhos, Rio de Janeiro) com especificidade 99,8% e sensibilidade 100%, para o 

segundo teste se necessário (BRASIL,2014); teste treponêmico utilizado para sífilis foi o 

RapidCheckSifílis (Núcleo de Doenças Infecciosas UFES, Espírito Santo) com 

especificidade 99,6% e sensibilidade 98,6%. 

 

A Figura 10 mostra um fluxograma do uso do teste rápido para cada um dos testes 

utilizados na pesquisa mostrando os testes confirmatórios e/ou complementares para as 

amostras positivas de cada teste. 
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Figura 10 – Fluxograma do uso do teste rápido para detecção do HIV, Hepatite B e C e 

Sífilis 

 

 

Todos os indivíduos com resultado positivo em qualquer dos testes, para qualquer das 

sorologias realizadas foram encaminhados para o Serviço de Atenção Especializada em 

HIV/aids e hepatites virais de Ouro Preto (SAE-OP) para a confirmação diagnóstica, 

tratamento e acompanhamento. No caso da sífilis foi utilizado o teste não treponêmico, 

VDRL. Para aumentar o valor preditivo positivo utilizamos um segundo teste treponêmico, 

o FTAABS. No caso da hepatite B, foi utilizado os testes confirmatórios HBSAg e no caso 

da hepatite C foram utilizados o anti-HCV. Não houve nenhum caso de HIV para fazer 

confirmação. Para o cálculo da prevalência de IST foram utilizados somente os casos 

confirmados pela sorologia laboratorial. 

 

 

5.6 Processamento e análise dos dados: 

 

Os dados foram armazenados pelo programa Epi Info V7.0 e analisados pelo Stata/SE 

versão 12.1 (StataCorp LP). As taxas de detecção foram calculadas a partir da população ≥ 

18 anos estudada, para uma base de 10.000 habitantes. 
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Os dados de Antônio Pereira foram analisados separadamente por que o distrito conta com 

população flutuante, o que o difere dos demais. Os distritos de Lavras Novas e Salto foram 

agrupados para análise, por terem em comum populações tradicionais rurais. As taxas de 

detecção foram calculadas a partir da população com 18 anos ou mais de idade, de um total 

de 7.468 pessoas, para uma base de 10.000 habitantes. Assumiu-se o uso de preservativo 

como variável dependente. As variáveis independentes qualitativas foram expressas em 

frequências absolutas e relativas. Análise bivariada foi utilizada para avaliar a associação 

entre uso de preservativo e variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais, 

vivência sexual e história pregressa de IST, e gerar as razões de prevalência (RP) com 

intervalo de confiança de 95% (IC95%).  

 

Após análise bivariada, as variáveis estatisticamente associadas ao desfecho (uso de 

preservativo) com nível de p<0,20, com plausibilidade biológica e relevância 

epidemiológica, foram incluídas simultaneamente, a princípio em três blocos [i) variáveis 

demográficas (sexo, faixa etária e situação conjugal), ii) socioeconômicas (escolaridade e 

renda familiar) e iii) vivência sexual (parceiros fixos e frequência de relação sexual)], no 

modelo de regressão multivariado de Poisson, com estimador de variância robusto. Nas 

estimativas da regressão, foram considerados apenas os participantes que coletaram sangue. 

As variáveis associadas ao desfecho com nível de significância definido em p<0,05 foram 

mantidas no modelo final (MEDRONHO, 2011). 
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5.7 Comitê de Ética:  

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto 

Nº (CAAE 07952412.0.0000.5150). Todos os participantes com resultados positivos 

foram encaminhados para confirmação diagnóstica ou tratamento no serviço 

especializado no município. 

 

5.8 Financiamento e apoio: 

 

Este projeto foi financiado pela Fapemig Edital PPSUS de 2012 (APQ-03629-12), CNPQ 

(305999/2014-1) e CAPES (bolsa de estudo). Esse trabalho contou desde o seu início com 

o apoio da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais através do fornecimento de kits 

de teste imunocromatográfico (testes rápidos). A UFOP e PMOP apoiaram logisticamente 

o trabalho. 
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6. RESULTADOS  

 

Foram entrevistadas 800 pessoas e 757 (94,6%) compareceram para coleta de amostras de 

sangue. Em Lavras Novas foram 320 participantes, com idade variando entre 18 e 93 anos. 

Em Salto, participaram 290 pessoas de 18 a 91 anos, e em Antônio Pereira, 147 pessoas de 

19 a 80 anos. A maioria dos participantes em Lavras Novas e Salto foram mulheres (n=416; 

63,7%) e aqueles com idade igual ou acima dos 40 anos (n=435; 66,6%). Em Antônio 

Pereira, a proporção entre os sexos foi semelhante, também com predomínio daqueles com 

40 anos ou mais (n=80; 54,4%) (Tabela 1). 

 

Na Tabela 2 é apresentada a comparação entre uso e não uso de preservativo nos últimos 6 

meses, de acordo com as características demográficas, clínicas e de estilo de vida dos 

participantes. Na análise bivariada, o não uso de preservativo foi associado  

significativamente com a situação conjugal de casado/em união estável/viúvo (RP=1,23; 

IC95% 1,10;1,36) e ao relacionamento fixo (RP=1,21; IC95% 1,07;1,38). A frequência do não 

uso de preservativo foi semelhante entre as comunidades, e não foi identificada associação 

com o sexo, idade, escolaridade, raça/cor da pele, renda, frequência das relações sexuais, 

orientação sexual, hábito de usar bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas, ou presença de ISTs 

anteriores. 

 

O modelo final da análise multivariada, ajustado por sexo, idade e escolaridade, identificou 

que o estado civil de casado/em união estável/viúvo (RP=1,20;  IC95% 1,06;1,36) foi um 

fator associado ao não uso de preservativo (Tabela 3). 

 

Os resultados dos testes realizados são apresentados na Tabela 4. Nenhum novo caso de 

HIV foi detectado. Em Antônio Pereira, um indivíduo apresentou TR e VDRL positivos 

para sífilis, e outro apresentou TR para hepatite B positivo. Em Lavras Novas, foram 

detectados três novos casos de hepatite C. Em Salto, foram dois TR positivos para sífilis, 

ambos com resultado de VDRL positivo.  
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Tabela 1 – Características dos participantes do estudo residentes em comunidades 

rurais de Ouro Preto, MG, 2014 - 2016 

 

Características Antônio Pereira Santo Antônio do Salto e 

Lavras Novas 

n (%) n (%) 

Sexo 

Homens 74 (50,3) 237 (36,3) 

Mulheres 73 (49,7) 416 (63,7) 

Faixa etária (em anos)     

18-39 67 (45,6) 218 (33,4) 

≥40 80 (54,4) 435 (66,6) 

Escolaridade 
    

Analfabeto e ensino fundamental 81 (55,1) 363 (55,6) 

Ensino médio e ensino superior 66 (44,9) 289 (44,3) 

Sem informação – 1 (0,2) 

Renda familiar (em salários mínimos) a 

Até 3 119 (81,0) 530 (81,2) 

4 ou mais 18 (12,2) 93 (14,2) 

Sem informação 10 (6,8) 30 (4,6) 

Situação conjugal 
  

Solteiro/divorciado 43 (29,3) 221 (33,8) 

Casado/em união estável/viúvo 104 (70,7) 431 (66,0) 

Sem informação – 1 (0,2) 

Raça/cor da pele autodeclarada 

Não preta 118 (80,3) 489 (74,9) 

Preta 29 (19,7) 160 (24,5) 

Sem informação – 4 (0,6) 

ISTs b  anteriores   

Sim 6 (4,1) 41 (6,3) 

Não 141 (95,9) 600 (91,9) 

Sem informação – 12 (1,8) 
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Consumo de álcool   

Sim 44 (29,9) 169 (25,9) 

Não 103 (70,1) 466 (71,4) 

Sem informação – 18 (2,8) 

Consumo de drogas ilícitas 
  

Sim 9 (6,1) 28 (4,3) 

Não 138 (93,9) 617 (94,5) 

Sem informação – 8 (1,2) 

Parceiros fixos 
  

Sim 101 (68,7) 421 (64,5) 

Não 38 (25,9) 146 (22,4) 

Não tem relação sexual 8 (5,4) 84 (12,9) 

Sem informação – 2 (0,3) 

Frequência de relação sexual 
  

Uma vez por semana ou mais 93 (63,3) 324 (49,6) 

Menos que uma vez por semana 34 (23,1) 139 (21,3) 

Não tem relação sexual 20 (13,6) 182 (27,9) 

Sem informação 0 (0,0) 8 (1,2) 

Orientação sexual 
  

Heterossexual 145 (98,6) 630 (96,5) 

Homo/bissexual 2 (1,4) 7 (1,1) 

Não tem relação sexual – 13 (2,0) 

Sem informação – 3 (0,5) 

Uso de preservativo nos últimos 6 meses 
  

Sim 20 (13,6) 86 (13,2) 

Não 97 (66,0) 345 (52,8) 

Não tem relação sexual 30 (20,4) 216 (33,1) 

Sem informação – 6 (0,9) 

Participaram da coleta de sangue 
  

Sim 147 (100,0) 610 (93,4) 

Não – 43 (6,6) 

a) Salário mínimo no ano de 2015: R$788,00    b) ISTs: infecções sexualmente transmissíveis  

Notas: Total (N= 800); Antônio Pereira (N=147); Santo Antônio do Salto e Lavras Novas (N=653).  
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Tabela 2 – Não uso de preservativo nos últimos 6 meses por residentes em 

comunidades rurais, de acordo com as características demográficas, clínicas e de 

estilo de vida, Ouro Preto, MG, 2014-2016 

 

Características N (%) 

Uso de preservativo nos últimos 6 meses a  

 

Valor pb  

 

Sim 

 

Não 

 

Razão de 

prevalência 

n (%) n (%) (IC95%
c) 

Sexo 

Mulheres  289 (55,3) 40 (13,8) 249 (86,2) 1,15 (0,95;1,34) 
0.151 

Homens 234 (44,7) 59 (25,2) 175 (74,8) 1,00 

Faixa etária (em anos) 

≥40 315 (60,2) 43 (13,7) 272 (86,3) 1,18 (0,97;1,44) 
0.099 

18-39 208 (39,8) 56 (26,9) 152 (73,1) 1,00 

Escolaridade 

Analfabeto e ensino fundamental 258 (49,3) 32 (12,4) 226 (87,6) 1,17 (0,97;1,42) 
0.102 

Ensino médio e ensino superior 265 (50,7) 67 (25,3) 198 (74,7) 1,00 

Situação conjugal 

Casado/em união estável/viúvo 392 (75,1) 32 (8,2) 360 (91,8) 1,23 (1,10;1,36) 
<0,001 

Solteiro/divorciado  130 (24,9) 67 (51,5) 63 (48,5) 1,00 

Renda familiar  

(em salários mínimos) d 

Até 3 406 (82,4) 64 (15,8) 343 (84,2) 0,96 (0,91;1,02) 
0.185 

4 ou mais 87 (17,6) 22 (25,3) 65 (74,7) 1,00 

Raça/cor da pele  

autodeclarada 

Não preta 391 (75,3) 71 (18,2) 320 (81,8) 1,03 (0,93;1,14) 
0.569 

Preta 128 (24,7) 28 (21,9) 100 (78,1) 1,00 

ISTs e anteriores 

Sim  35 (6,8) 6 (17,1) 29 (82,9) 1,02 (0,94;1,12) 
0.593 

Não 482 (93,2) 93 (19,3) 389 (80,7) 1,00 
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Consumo de álcool  

Sim 166 (32,4) 30 (18,1) 136 (81,9) 0,99 (0,91;1,07) 
0.745 

Não 347 (67,6) 66 (19,0) 281 (81,0) 1,00 

Consumo de drogas ilícitas  

Sim 31 (6,0) 3 (9,7) 28 (90,3) 1,03 (0,93;1,14) 
0.564 

Não 488 (94,0) 96 (19,7) 392 (80,3) 1,00 

Parceiros fixos   

Sim 448 (86,0) 56 (12,5) 392 (87,5) 1,21 (1,07;1,38) 
0.003 

Não   73 (14,0) 43 (58,9) 30 (41,1) 1,00 

Frequência de relação sexual 

Uma vez por semana ou mais 399 (80,1) 58 (14,5) 341 (85,5) 1,01 (0,94;1,08) 
0.792      

Menos que uma vez por semana 99 (19,9) 35 (35,4) 64 (64,6) 1,00 

Orientação sexual 

Heterossexual 512 (99,0) 97 (18,9) 415 (81,1) 1,04 (0,92;1,17) 
0.561      

Homo/bissexual 5 (1,0) 2 (40,0) 3 (60) 1,00 

Local de residência 

Antônio Pereira 117 (22,4) 20 (17,1) 97 (82,9) 1,03 (0,82;1,29) 
0.802      

Santo Antônio Salto e Lavras Novas 406 (77,6) 79 (19,5) 327 (80,5) 1,00 

a) Participantes da coleta de sangue.  

b) Regressão de Poisson com estimador de variância robusto. 

c) IC95%: intervalo de confiança de 95% 

d) Salário mínimo no ano de 2015: R$788,00 

e) IST: infecções sexualmente transmissíveis 

Nota: 

Usaram preservativo (N=99) 

Não usaram preservativo (N=424) 
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Tabela 3 – Análise multivariada dos fatores associados com o não uso de preservativo 

em comunidades rurais, Ouro Preto, MG, 2014-2016 

 

 

 

Tabela 4 – Resultados positivos dos testes rápidos, teste não treponêmico para sífilis e testes 

confirmatórios para hepatites virais B e C em comunidades rurais, Ouro Preto, MG, 2014-

2016 

 

 

 

 

 

 

Variável 
RP bruta a 

(IC95%
c) 

RP ajustada b 

(IC95%
c) 

Valor p d 

Casados/em união estável/viúvos 1,23 (1,10;1,36) 1,20 (1,06;1,36) 0,003 

Parceiro fixo 1,21 (1,07;1,38) 1,15 (1,00;1,33) 0,048 

a) Razão de prevalência (RP) bruta. 

b) Razão de prevalência (RP) ajustada por sexo, idade e escolaridade. 

c) IC95%: intervalo de confiança de 95% 

d) Regressão de Poisson com estimador de variância robusto. 

Localidade 
Sífilis a VDRL b Hepatite C a Anti-HCV c hepatite B a HBsAg d 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Antônio Pereira 11 (7,5) 1 (0,7) – – 1 (0,7) 1 (0,7) 

Lavras Novas 19 (5,9) – 3 (0,9) 3 (0,9) – – 

Santo Antônio do Salto 10 (3,5) 2 (0,7) – – 1 (0,3) – 

TOTAL 40 (5,3) 3 (0,4) 3 (0,4) 3 (0,4) 2 (0,3) 1 (0,1) 

a) Teste rápido 

b) VDRL: Venereal Diseases Research Laboratory, ou teste não treponêmico para o diagnóstico de sífilis. 

c) Teste sorológico pelo método de quimioluminescência para confirmação de hepatite C (anti-HCV) e de hepatite B.  

d) HBsAg: antígeno de superfície do vírus da hepatite B.  

Nota: 

Total (N= 757); Antônio Pereira (N=147); Lavras Novas (N=653) e Santo Antônio do Salto (N=290). 
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7. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho revelou que nas comunidades rurais de população predominantemente 

afrodescendente de Ouro Preto, menores prevalências de uso de preservativos em relações 

sexuais foram observadas entre indivíduos em situação conjugal estável. O inquérito 

sorológico detectou três novos casos de sífilis, três de hepatite C e um de hepatite B. Os 

infectados foram, principalmente, mulheres com idade ≥40 anos, com parceiro fixo, 

casadas/em união estável/viúvas, com a frequência sexual <1 vez à semana, ensino 

fundamental e renda familiar até 3 salários mínimos (dados não apresentados em tabelas). 

 

Embora a maioria das mulheres tenha conhecimento da ação protetora do preservativo, 

alguns autores têm demonstrado que mais da metade (72,7%) não o utilizam como prevenção 

(FERNANDES et al., 2000; REIS et al., 2016). Sabe-se que o uso do preservativo esteve 

por muito tempo associado à prostituição, variabilidade de parceiros e relações 

extraconjugais (MAIA et al., 2008). Várias circunstâncias podem dificultar o acordo para o 

uso do preservativo, mesmo entre parceiros esclarecidos sobre sua capacidade de prevenir 

infecções transmissíveis pelo contato sexual. Em relações heterossexuais, no cenário de uma 

sociedade patriarcal, a decisão pelo uso do preservativo frequentemente fica a critério do 

homem, sendo necessário um empoderamento das mulheres para negociar o seu uso nas 

relações sexuais (REIS et al., 2016). Um estudo realizado no Distrito Federal concluiu que 

mulheres casadas representam um grupo de maior vulnerabilidade ao risco de não uso do 

preservativo (MAIA et al., 2008). Entre as mulheres brasileiras, no período de 2007 a junho 

de 2017, 96,8% dos casos notificados para HIV/aids foram oriundos de relações sexuais 

desprotegidas com indivíduo do sexo oposto (BRASIL, 2018b).  

 

Alguns autores descrevem aumento significativo do uso do preservativo após intervenções 

comportamentais visando a educação em saúde sexual com o objetivo de promover o seu 

uso correto e consistente (DOURADO et al., 2015; CHOW et al., 2015; OKAFOR et al., 

2017). Um estudo randomizado em Washington, EUA apontou que mulheres participantes 

do programa “Sexo seguro para mulheres” usavam preservativos menos frequentemente nas 

relações com seus parceiros fixos do que com parceiros casuais (CALSYN et al., 2013). As 

principais razões para o não uso do preservativo são o fato de o parceiro não aceitar usá-lo 

(ANDREWS et al., 2015) e a percepção de que o preservativo colocaria o afeto entre os 
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parceiros em cheque (HORAN et al., 2017). Essas observações apontam a importância da 

compreensão por parte do próprio indivíduo de que ele está naturalmente exposto às IST 

quando assume o risco de não usar o preservativo. A não compreensão da própria 

vulnerabilidade pode induzir o indivíduo a adotar como hábito natural o sexo desprotegido. 

Outras explicações podem estar associadas a fatores idiossincráticos ou do ambiente social 

e econômico em que ele está inserido (REIS et al., 2016; MATERA et al., 2018).  

 

O número de casos confirmados de sífilis e hepatites encontrados no presente inquérito foi 

maior que os disponíveis no Sinan para Ouro Preto no período do estudo. Isso sugere que o 

sistema provavelmente teria sido capaz de detectá-los, desde que ampliada a abrangência da 

aplicação dos testes, podendo ser uma falha da vigilância epidemiológica do município. 

Uma contribuição adicional deste trabalho para a ampliação da rede de detecção de casos 

novos em Ouro Preto foi a capacitação de todos os profissionais médicos e enfermeiros da 

Atenção Primária na execução dos testes rápidos para HIV, hepatites B e C e Sífilis pela 

mestranda (Keila Furbino Barbosa), a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Minas Gerais registrou crescimento de cerca de 10% ao ano na detecção de casos de 

HIV/aids de 2010 a 2015, atingindo 2,04/10.000 habitantes em 2015. A análise de casos de 

HIV/aids por município mostra incidência mais elevada em áreas densamente urbanizadas 

(BRASIL, 2018b). Ouro Preto registrou 0,14 caso/10.000 habitantes em 2014, bem abaixo 

da média de detecção no Estado. Consonante com isso, o presente inquérito não detectou 

casos novos de infecção por HIV na área estudada. Isso também corrobora a observação de 

que os casos tendem a se concentrar nas áreas de maior densidade populacional. Uma 

possível explicação é a frequente migração de pessoas com quaisquer condições de saúde 

para áreas mais urbanizadas para diagnóstico e tratamento. A adoção de testes simples, 

executáveis no local do cuidado, aliada a esforços permanentes de detecção de novos casos 

permitem identificar as infecções em fases mais precoces e favoráveis ao tratamento 

(ABATI et al., 2015). Mais ainda, a qualificação das equipes de atenção primária e 

fortalecimento das redes de referência em atenção secundária podem reduzir a sobrecarga 

observada hoje nos grandes centros (BRASIL, 2018b; SOUSA AIAD et al., 2016). 

Dados da sífilis adquirida começam a ser conhecidos desde o início da notificação 

compulsória em 2010. Minas Gerais teve 5245 casos notificados em 2016 (BRASIL, 

2016z). Em Ouro Preto também houve crescimento do número de casos, com 19 casos 

registrados no Sinan em 2015 e 31 casos em 2016 e 40 casos em 2018. A tendência já 
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observada de concentração de casos em áreas urbanas permite inferir que a maioria dos 

casos registrados foi detectada na sede do município. Os testes rápidos são realizados 

prioritariamente na atenção primária durante o pré-natal e atendimento de livre demanda, 

na maternidade e periodicamente nas campanhas de prevenção de IST. A identificação de 

três casos em distrito rural pelo presente inquérito reforça a necessidade de ampliação dos 

esforços de detecção e tratamento de populações em risco de IST. A mesma análise pode 

ser feita em relação às hepatites.  

 

Na sífilis primária o VDRL e o FTAABS positivam-se depois do cancro duro com 

sensibilidade de 85%. Na sífilis secundária a sensibilidade aumenta para 99%. Na sífilis 

terciária, o VDRL tem sensibilidade de 70% e o FTAABS de 98% (BRASIL, 2016g). Cerca 

de 1% da população apresenta reatividade nos testes treponêmicos sem ter a infecção ou 

após tratamento (BRASIL, 2016g-2018c). Sua reatividade indica que o usuário teve contato 

com Treponema pallidum e desenvolveu anticorpos específicos. O teste não-treponêmico 

VDRL tende a negativar após o tratamento. Por isso consideramos a doença ativa quando 

ambos, VDRL e FTAABS são positivos.  

 

Contudo, em nosso trabalho houve discordância entre os dois métodos treponêmicos 

utilizados: 10 dos 40 casos com TR positivo foram negativos pelo FTAABS. Alguns fatores 

podem explicar esta discordância. O método FTAABS é dependente da experiência do 

examinador, do preparo e qualidade dos reagentes e alguns dos resultados obtidos podem 

ter sido falsamente negativos por alguma falha na execução do teste (LAM et al., 2014). 

Além disso, a acurácia dos testes varia entre as fases da sífilis, e alguns participantes com 

testes negativos poderiam se encontrar em fases de menor sensibilidade. Um estudo em 

Hong Kong com 801 amostras de soro apresenta resultados concordantes entre os testes 

treponêmicos imunoensaio e FTAABS (LAM et al., 2014). Outro estudo avaliou o 

desempenho dos testes treponêmicos TPPA - T. pallidum Passive Particle Agglutination 

test e FTAABS e identificou discordância 2,9 vezes mais frequente em populações de baixa 

prevalência de sífilis que em alta prevalência (PILLAY et al., 2018). É difícil afirmar se a 

discordância detectada no presente estudo é decorrente da baixa prevalência esperada da 

doença, se os casos de testes rápidos positivos seriam resultantes da detecção de infecção 

pregressa e falsamente negativos no FTAABs, ou se seriam resultados falsamente positivos 

pelo teste rápido. 
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O presente trabalho é inédito na realização de inquérito para detecção de IST assintomática 

nos distritos rurais de Ouro Preto com predominância de populações afrodescendentes. O 

diagnóstico pela realização de teste rápido permitiu o acesso e registro de casos 

desconhecidos no município. Além disso, a distribuição geográfica de casos no município 

começa a ser conhecida.  

 

A tendência de interiorização, pauperização e aumento dos casos de HIV em mulheres 

(BERQUÓ et al., 2008; STEPHAN et al., 2010; RANGEL et al., 2016) não se confirmou 

no presente estudo. Uma explicação seria a característica demográfica predominante nos 

distritos do estudo. A maioria (84%) da população amostrada pertence a núcleos familiares 

tradicionais e estáveis. Apesar dos riscos para as IST seja universal, em relações estáveis, 

as mulheres em geral se sentem protegidas e dispensam o preservativo (RANGEL et al., 

2016).  

 

Uma das limitações do inquérito reside justamente em um possível viés de seleção resultante 

da maior participação proporcional de mulheres (61,7%). A pesquisa foi feita nos 

domicílios, inicialmente em dias úteis, quando os homens costumam estar fora de casa, no 

trabalho. Devido à baixa escolaridade da população estudada, a entrevista face a face foi 

uma escolha necessária. Essa técnica pode ter introduzido um viés de informação ao estudo, 

um possível constrangimento causado aos entrevistados diante de perguntas de cunho 

sexual. Outra limitação a considerar foi o uso de uma amostra determinada pelo interesse 

do participante, causando um possível subregistro de informação, por conseguinte, passível 

de gerar alguma imprecisão nas medidas de associação com o aumento do intervalo de 

confiança. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Finalmente, em comunidades rurais de Ouro Preto, pessoas que mantêm relacionamentos 

fixos apresentam maior prevalência de não uso de preservativos. A frequência de infecções 

sexualmente transmissíveis, detectada nas localidades estudadas, não apenas corresponde à 

frequência esperada como foi maior que a frequência de registros encontrada no Sinan, 

indicando problemas na detecção ou notificação de casos na região. A identificação de 

novos casos de hepatites virais e sífilis nessas comunidades permitirá a assistência precoce 

dos indivíduos e a interrupção da cadeia de transmissão. O conhecimento das 

particularidades locais, por sua vez, possibilitará o direcionamento das ações de prevenção 

e educação para o uso de preservativos entre essa população. 
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9. PERSPECTIVAS 

 

Os resultados aqui apresentados indicam que há necessidade de um aprofundamento, de 

outro estudo de prevalência na sede do município de Ouro Preto para comparar com 

resultados encontrados nos 3 distritos avaliados. O conhecimento dessas particularidades 

locais possibilita o direcionamento das ações de prevenção e educação para o uso de 

preservativos neste grupo que se encontra em condições de vulnerabilidade. Desta forma o 

estudo poderá auxiliar em um bom direcionamento de estratégias de controle e prevenção 

de IST/aids pela vigilância epidemiológica do município, tais como, educação sexual e a 

execução de testes rápidos em toda a população. 
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ANEXO A: Termo de consentimento livre e esclarecido 

Caro morador de Antônio Pereira, Lavras Novas e Santo Antônio do Salto,  

Você está sendo convidando para participar da pesquisa “Epidemiologia das doenças infecciosas nos distritos 

de Antônio Pereira, Lavras Novas e Santo Antônio do Salto, Ouro Preto, Minas Gerais”. Essa pesquisa 

tem o objetivo identificar e tratar as pessoas que apresentem doenças que podem ser transmitidas de pessoa 

para pessoa. Para isso, todos os moradores de Antônio Pereira, Lavras Novas e Santo Antônio do Salto serão 

convidados a participar das diferentes etapas da pesquisa, conforme sua idade. Todos serão convidados a 

responder perguntas sobre as condições da sua moradia, condições gerais de saúde da sua família. Os 

moradores com 18 anos ou mais serão convidados a realizar testes no sangue para pesquisar as hepatites 

crônicas tipo B e C, sífilis e HIV de acordo com a avaliação da equipe de pesquisa. Os maiores de 18 anos 

apresentarem resultados positivos em quaisquer dos outros exames de sangue serão encaminhados para 

tratamento no ambulatório da universidade. Durante a coleta de sangue, pode haver pequeno hematoma ou 

sangramento no local, que não necessitam de tratamento específico e se resolvem espontaneamente. Esses 

riscos serão minimizados com a utilização do sistema vácuo Monovette para a punção venosa por 

profissionais treinados. Você poderá solicitar a interrupção do exame se achar necessário. Os profissionais 

responsáveis pela pesquisa são professores e alunos da Universidade, com os contatos abaixo listados, e farão 

o acompanhamento das etapas da pesquisa e poderão ser procurados e questionados a qualquer momento 

sobre os objetivos da pesquisa. Você pode ou não aceitar participar da pesquisa, sendo que sua não aceitação 

não acarretará a você danos ou diferença de cuidado. Também pode retirar o consentimento em qualquer 

momento, e continuará recebendo os cuidados de saúde normalmente, sem nenhuma perda ou dano para 

você. Além disso, você poderá recorrer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade a qualquer momento 

para esclarecimentos de questões éticas e isso não interferirá no seu atendimento futuro no Centro de Saúde. 

Sua participação deverá ser espontânea, e não te causará nenhum custo, que, caso presentes, será indenizado 

de forma adequada. Todos os exames serão custeados pela pesquisa. Todos os dados e informações serão 

sigilosas, ou seja, sua identidade não será revelada e os dados serão utilizados exclusivamente para essa 

pesquisa. Você receberá todos os resultados dos exames que forem realizados durante a pesquisa e as 

informações e encaminhamentos necessários. Se tiver alguma dúvida, pode nos perguntar e, depois de 

esclarecidas, você poderá ou não aceitar participar. Se aceitar, favor assinar abaixo. Agradecemos a sua 

atenção. 

Eu,__________________________, identidade ________________, fui informado dascaracterísticas da 

pesquisa, seus riscos e benefícios, e após solução de dúvidas, concordei em participar dela. Não terei 

nenhum gasto e também não serei recompensado financeiramente pela simples participação. Em qualquer 

momento, por vontade própria e sem necessidade de explicações, posso recusar-me a participar, isso não 

acarretando danos ou diferenças no meu atendimento posterior. 

Assinatura: ___________________________________________________________________________  

Testemunha:   

Contatos: Prof. Orientador e email Prof. Co-orientador e email Laboratório Responsável, Telefone: 

Comitê de Ética em Pesquisa/ Tel ___________________ ; e-mail: ______________________,  

_________________________, ____/_____/_______ 

              cidade                              dia  /  mês  /   ano 
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ANEXO B: Carta Convite 

 

Prezado morador(a) de Lavras Novas, Santo Antônio do Salto e Antônio Pereira 
 
 

A equipe do Laboratório de Doenças Parasitárias da Escola de Medicina da Universidade 

Federal de Ouro Preto está desenvolvendo neste distrito uma pesquisa: "Epidemiologia 

das doenças infecciosas e parasitárias das Comunidades Afrodescendentes da cidade 

de Ouro Preto”, sob a coordenação de campo das farmacêuticas Keila Barbosa e Aline P 

Batista. 
 
Nosso trabalho consiste em fazer um inquérito epidemiológico nesse distrito, para 

determinar a prevalência das doenças sexualmente transmissíveis como aids, Hepatite B 

e C, Sífilis, além da doença de Chagas (“doença do coração grande”) e avaliar a relação 

entre o risco de doenças cardiovasculares e a hereditariedade (“Ancestralidade”). Visamos 

esclarecer a população quanto ao uso dos preservativos (“camisinha”) e da enorme 

importância da prevenção para algumas das doenças envolvidas diminuindo o risco de 

adoecimento. 
 
Os resultados dos exames laboratoriais estarão disponíveis no Posto de Saúde do seu 

distrito e podem ser retirados no local. Os indivíduos que apresentarem qualquer alteração 

nos exames poderão ser acompanhados pela médica infectologista Dra. Carolina Ali no 

Centro de Saúde da Universidade. 
 
Para darmos seguimento ‘a avaliação de saúde dessa comunidade convidamos a todos os 

moradores deste distrito com a idade igual ou maior a 18 anos a participar do estudo. 
 
Faremos visitas domiciliares onde serão realizadas entrevistas e coleta de material 

biológico para análise imunológica e bioquímica, gerando resultados em curto prazo. 
 
Nossa proposta de visitação será todas as sextas-feiras e sábados até que a pesquisa seja 

concluída. 
 
Ressaltamos que sua participação é voluntária e será completamente gratuita! 

 
Contando com sua colaboração desde já agradecemos, 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
 
 

Prof. George Luiz Lins Machado Coelho 

Coordenador do Projeto 

Contato para maiores informações: 3559-1004 – Sala 203 

Escola de Medicina - Campus Universitário da UFOP 
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ANEXO C: Questionário IST/AIDS no EpiInfo 
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