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RESUMO
Homens vivendo em situação de rua são altamente vulneráveis à aquisição do vírus da
hepatite C (HCV) em comparação com a população em geral. No Brasil, um país de
dimensões continentais, a extensão da infecção pelo HCV nessa população permanece
desconhecida. O objetivo deste estudo é investigar o perfil epidemiológico da exposição
ao HCV em homens vivendo em situação de rua em Goiás. Métodos: Estudo transversal
realizado em 481 homens com idade superior a 18 anos, atendidos em comunidades
terapêuticas especializadas na recuperação e reintegração de pessoas em situação de rua.
Os participantes foram testados para marcadores anti-HCV usando testes rápidos. A
análise de regressão de Poisson foi utilizada para verificar os fatores de risco associados
à exposição ao HCV. Resultados: A prevalência de exposição ao HCV foi de 2,5% (IC
95,0%: 1,4 a 4,3%) e foi associada à idade, ausência de convívio familiar, uso de drogas
injetáveis, número de parceiros sexuais e história de infecções sexualmente
transmissíveis. Os participantes relataram múltiplos comportamentos de risco, como
álcool (78,9%), cocaína (37,1%) e / ou uso de crack (53,1%) e uso inconsistente de
preservativos (82,6%). O uso de drogas injetáveis foi relatado por 8,7% dos
participantes. Conclusões: A prevalência de infecção por HCV entre homens vivendo
em situação de rua foi relativamente alta. Vários comportamentos de risco foram
comumente relatados, o que mostra a alta vulnerabilidade desta população. Esses
achados enfatizam a necessidade de desenvolver estratégias específicas para reduzir o
risco de HCV entre homens vivendo em situação de rua.
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