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RESUMO

A população em situação de rua (PSR) possui uma baixa procura pelas ações de testagem para HIV, Sífilis e Hepatites Virais nos serviços de saúde dificultando a viabilização do

início do tratamento . O objetivo foi realizar exames para HIV, Sífilis,Hepatites B e C, junto à PSR em um município no interior de Minas Gerais. Trata-se de um projeto de

extensão realizado em praças públicas, cantina beneficente, albergue, serviços de saúde e instituição de recuperação para dependentes químicos, onde foram usados testes

rápidos para HIV (anti-HIV), Sífilis (VDRL), Hepatite B (HbsAg) e Hepatite C (anti-HCV). Como resultados parciais foram testadas 40 pessoas em situação de rua, sendo 26 (65%)

homens e 14 (35%) mulheres, obtendo-se no geral 12 (30%) resultados positivos e 28 (70%) negativos. Com relação aos resultados positivos mostraram-se co-infectadas pelos

exames anti-HCV+VDRL 2 pessoas (16,7%), pelos HbsAg+VDRL 1 pessoa (8,3%), infectadas pelo VDRL 7 pessoas (58,4%), pelo anti-HCV 1 pessoa (8,3%) e pelo anti-HIV 1

pessoa (8,3%). Todos os casos positivos foram encaminhados para tratamento, com busca ativa dos faltosos. Entre os indivíduos testados, 13 (32,5%) relataram que não

possuíram parceiros sexuais nos últimos doze meses e 27 (67,5%) que possuíram, sendo que entre esses últimos, 14 (51,8%)relataram fazer uso do preservativo e 13 (48,2%)

não fazer . Dessa população, 15 pessoas (37,5%) referiram que possuem família mas não mantêm contato com a mesma, 23 (57,5%) possuem família e têm contato e 2 (5%)

não possuem família. Quanto ao uso de álcool e drogas, 24 pessoas (60%) são usuários de ambos e 16 (40%) somente de álcool. Com o presente estudo foi possível promover a

inclusão de pessoas  em situação de rua a ações de saúde, diagnosticar algumas infecções transmissíveis, proporcionar o tratamento individual e inibir a cadeia de transmissão.

Possibilitou-se conhecer e respeitar a vivência dessa população, criando um novo olhar para esses indivíduos  .
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